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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH DEBT COLLECTOR YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENAGIH KREDIT  

BERMASALAH 

 

Oleh  

January Prakoso 

 

Debt Collector merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk 

menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Debt Collector adalah 

pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. 

Jasa penagih utang lahir karena perjanjian kerjasama, untuk itu dapat mewakili pihak 

perusahaan finance/Bank menarik barang milik konsumen. Apabila konsumen merasa tidak 

puas atas tindakan jasa penagih utang yang melakukan tindak pidana seperti penganiyaan dan 

kekerasan, maka dapat melakukan upaya hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

unntuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh jasa penagih utang dan mengetahui 

tindakan tindakan pidana apasajakah yang biasanya dilakukan oleh debt collector serta upaya 

hukum yang dapat dilakukan apabila debt collector tersebut melakukan tindak pidana 

terhadap konsumen.  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 

empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer 

data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan 

wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data,seleksi data, klasifikasi 

data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 

cara analisis deskriptif kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh debt 

collector baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau 

kekerasan tersebut di atas terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada 

kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. 

Debt collector tersebut dihukum selama 4 tahun pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh 

preman debt collector adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yaitu seperti : memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

memberikan barang sesuatu, pemerasan dengan kekerasan (afpersing), dan penganiayaan. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menjadi korban tindak pidana yang 

dilakukan oleh debtcollector dapat langsung melakukan gugatan ke pengadilan negeri. 

 



 

 

 

January Prakoso 

Saran dalam penelitian ini: 1) Pihak Bank/Finance yang menggunakan jasa debt collector 

juga harus mempunyai sanksi yang tegas apabila debt collector tersebut tertangkap basah 

telah melakukan kekerasan terhadap para nasabahnya. 2) Bank Indonesia harus melarang 

pemakaian jasa debt collector agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana nya . 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Debt Collector, Tindak Pidana. 
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I.PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di tegakan demi keadilan 

setiap warga negara indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku 

sesuai dengan undang-undang  dan pasal dalam kitab undang-undang, dan 

setiap warga negara wajib mematuhinya dan tidak boleh melanggarnya, 

namun sebagaimana mestinya jika dilanggar maka sanksi, denda, dan 

ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak 

disengaja namun apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang 

harus diberikan sanksi, hukuman yang telah diberikan bertujuan agar tiap 

warga negara terancam untuk tidak melakukan kejahatan atau perlakuan yang 

melawan hukum, setiap hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan 

yang dilanggar oleh warga negara Indonesia. 

 

Tujuan utama hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan 

dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang 

beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-

benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti 
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halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya 

adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.  

 

Sejak zaman dahulu manusia menggunakan barang sebagai media pembayaran 

yang kita kenal sebagai sistem barter dimana untuk mendapatkan suatu barang 

harus ditukarkan dengan barang lain, seiring dengan perkembangan zaman 

cara ini mulai ditinggalkan setelah ditemukannya suatu alat pembayaran yang 

lebih praktis yang kita kenal saat ini dengan nama uang. Uang kita bisa 

membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap 

orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah 

bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi 

kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu 

sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus 

membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita 

sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu 

dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk 

dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang 

tunai dalam jumlah besar. 

 

Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan 

pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, namun keterbatasan saat ini adalah 

tidak semua barang yang dijual di pasar atau toko menawarkan system kredit 

terhadap barang yang mereka jual. Kerena disamping faktor kepercayaan, 

faktor-faktor lain dijadikan pedagang sebagai petimbangan untuk lebih 

nyaman jika menjual dengan cara tunai daripada kredit. Namun dibalik 
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kemudahan tersebut , jika kita tidak bertanggung jawab untuk melunasi kredit 

tersebut tentu akan membawa masalah bagi kita, karena akhirnya kita akan 

dihadapkan  kepada debt collector untuk menagih sejumlah hutang. 

 

Belakangan ini perekonomian internasional memburuk. Untuk mengatasi hal 

ini pemerintah menjalankan kebijakan uang ketat yang mengakibatkan bank-

bank menaiki suku bunga yang lebih tinggi dan mengakibatkan debitur dalam 

hal ini penerima kredit kesulitan untuk membayar tagihan kredit yang sudah 

diterimanya yang kemudian dikenal dengan istilah kredit bermasalah. 

 

Berbagai upaya ditempuh oleh kreditur dalam hal ini bank untuk mengatasi 

tagihan bermasalah mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal 

yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut 

kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan 

terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan 

biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah “debt collector” atau 

penagih hutang,
1
 yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna 

dan berhasil guna dalam waktu relative singkat dan melalui prosedur yang 

tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut 

lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga 

keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidak-tidaknya 

kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. 

 

                                                           
1
Polri Dukung Pemberantasan Biro Jasa Penagih Hutang, Suara Pembaruan, 6 Agustus 2010, hlm 

4. 
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Keberadaan debt collector berkembang tidak hanya dalam lingkungan 

perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan 

seperti halnya adalah lissing yang memberikan kredit kepada konsumen yang 

ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran 

dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek 

nya jarang sekali para debtcollector bertindak sesuai dengan norma yang 

berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan 

intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.
2
  

 

Tindakan debtcollector yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda 

motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah 

karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan 

melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup 

lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan 

melanggar hukum yang lebih berat. 

 

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya 

cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran 

hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer 

sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan 

kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas 

alasan tersebut biasanya kreditur mengutus debtcollector-nya untuk menyita 

barang jika tidak berhasil menagih hutang. 

 

                                                           
2
M. Khoidin, Debt collector dan Kekerasan, Republik, 17 September 2010, hlm 6 
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Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, 

atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang 

pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian 

jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi  tidak 

melaksanakan kewajibannya melunasi kredit  maka berdasarkan alasan syarat 

batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka 

kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya 

kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh 

kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. 

Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa 

pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh 

debitur melalui debt collector nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri 

melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. 

Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collector-nya 

adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana 

pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KHUP yaitu mengambil 

barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan 

hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak 

melaporkannya kepada polisi. 

 

Selain pencurian kreditur dan debt collector-nya juga dapat diancam tindak 

pidana perbuatan tidak menyenangkan kalau sudah emosional dan 

menggebrak-gebrak meja dan tentunya kita sudah dapat membayangkan 

tindak pidana yang yang lebih kejam lagi jika sang debt collector telah 
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berlagak menjadi jagoan yang gampang main pukul. Hal tersebut merupakan 

suatu tindak pidana. 

 

Unsur unsur tindak pidana yaitu seperti :  

1. Perbuatan manusia. 

2. Melanggar peraturan pidana. 

3. Diancam dengan hukuman. 

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah 

5. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum 

6. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.  

7. Ada unsur melawan hukum.  

 

Tidak ada satupun di dalam perundang-undangan yang melarang seseorang 

menjadi penagih hutang. Bahkan di dalam ketentuan perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1792- Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

dinyatakan bahwa dengan suatu surat kuasa, jasa penagih hutang (debt 

collector) dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. 

Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya 

sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa 

penyelesaiannyadi meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, 

dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara pidana.  

 

Saat ini dalam masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang 

terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (debt 

collector) dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan. 
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Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (debt 

collector) yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang bermasalah akan 

mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai 

jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan 

dikembalikan, Namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. 

Selain itu juga tidak jarang penagih hutang (debt collector) melakukannya 

dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. 

 

Perbuatan debt collector yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti 

diantaranya : 

1) Jika penagih hutang (debt collector) tersebut melakukan pengrusakan 

terhadap barang-barang milik nasabah;
3
 

2) Jika penagih hutang (debt collector) tersebut menggunakan kata-kata 

kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan 

pasal penghinaan;
4
 

3) Selain itu, bisa juga digunakan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang 

perbuatan tidak menyenangkan. 

 

Penggunaan  jasa  pihak  ketiga  (debt  collector) pada  dasarnya merupakan 

pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. 

Adakalanya pula debt collector tidak  bekerja  dengan profesional seperti yang 

diharapkan oleh bank.Terkadang  untuk  mendapatkan hutang yang ditagihnya 

                                                           
3
Pasal 406 KUHP 

4
Pasal 310 KUHP 
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mereka melakukan tindakan melawan hukum   sehingga menimbulkan 

kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. 

 

Masyarakat sebagai nasabah tidak pernah tahu hubungan kerja antara bank 

dan perusahaan debt collector yang mereka pekerjakan apakah itu hubungan 

pengalihan hutang atau hubungan pemberian kuasa. Salah satu alasan 

mengapa pihak bank meminta jasa debt collector adalah tingginya biaya 

berperkara. Biaya berperkara ini meliputi biaya pengacara, biaya transportasi 

dan biaya calo perkara.  

 

Gejala kredit bermasalah adalah : 

 

1. Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian 

kredit/perjanjian pinjaman biasa dilakukan oleh kreditur atau debitur; 

2. Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang kelihatan dari 

keterlambatan pembayarannya; 

3. Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai 

menunggak dan membayar tidak tepat waktu 

 

Kasus-kasus yang ada menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk 

memperkuat landasan hukum yang terkait dengan perlindungan nasabah di 

bidang keuangan atau perbankan. Sudah saatnya Indonesia memiliki undang-

undang yang mengatur mengenai penagihan hutang termasuk hutang kartu 

kredit. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nasabah pemegang kartu 

kredit dari perbuatan sewenang-wenang. Ini diperlukan mengingat UU No 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini tidak mengatur 

sama sekali mengenai kegiatan penagihan hutang tersebut. 
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Saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak 

bank untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih hutang. Hal 

tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu PBI 

(Peraturan Bank Indonesia) SE BI (Surat Edaran Bank Indonesia) No. 

11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan 

Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009. 

  

Dalam PBI dan SE BI ini dalam Bab VII huruf D angka 4, diatur bahwa: 

a) Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas 

tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori 

kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas 

sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas; 

b) Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain 

harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, juga harus 

dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
5
 

c) Dalam perjanjian kerjasama antara Penerbit dan pihak lain untuk 

melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat 

klausula tentang tanggungjawab Penerbit terhadap segala akibat hukum 

yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut. 

 

Pada praktiknya aturan tersebut belum ada batasan dan aturan pelaksana yang 

jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang debt collector. Saat ini yang ada 

                                                           
5
Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI NO. 14/17DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Ketentuan Butir VII.D Angka 4   
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hanya sebatas pada aturan bank masing-masing. Tetapi yang terjadi di 

lapangan, mereka itu (debt collector) melakukan hal-hal di luar kesepakatan 

antara bank dan agen.  

 

Beberapa tindakan debt collector bahkan sudah mengarah pada tindakan 

pidana. Misalnya, seperti yang terjadi pada Selasa 8 January 2016 : Saidan 

(37), warga  Korpri Jaya, Sukarame, Bandarlampung, babak belur dikeroyok 

18 penagih hutang atau debt collector di depan kantor perusahaan pembiayaan 

Mandiri Tunas Finance di Jalan Pangeran Antasari, Bandarlampung.“Sekujur 

badan saya memar dan  tulang hidung patah. Rencananya akan dioperasi 

besok, “kata Saidan saat di temui di ruang Paviliun Cendana No. 112, Rumah 

Sakit Umum Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandarlampung.
6
 

 

Prilaku pihak jasa penagih utang dalam menjalankan tugasnya dalam  

kacamata konsumen menyalahi peraturan perundang-undangan karena 

seringkali mengancam bahkan melakukan kekerasan terhadap konsumen. 

Tugas utama dari jasa penagih adalah melakukan penagihan terhadap  

konsumen yang belum membayar atau jatuh tempo dari yang telah ditentukan 

oleh perusahaan pembiayaan, tetapi jasa penagih utang menagih uang kepada  

konsumen jasa pembiayaan dengan ancaman dan kekerasan untuk membayar, 

bahkan mengambil barang milik konsumen jasa pembiayaan secara paksa,   

jika para konsumen tidak membayar uang dalam waktu yang telah ditentukan 

oleh jasa penagih utang. Dengan demikian konsumen dapat melakukan upaya 

hukum apabila merasa dirugikan atas tindakan jasa penagih utang. 

                                                           
6
http://lampung.tribunnews.com/2016/01/07/   
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

judul :“Pertanggungjawaban Pidana oleh Debt Collector yang Melakukan 

Tindak Pidana dalam Menagih Kredit Bermasalah” 

 

B. Rumusan Masalah 

a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh debt collector yang 

melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah ? 

b) Tindakan-tindakan apasajakah yang dilakukan oleh debt collector yang 

dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk : 

a) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pada debt collector yang 

melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah . 

b) Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debt collector 

yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana . 

 

D. Kegunaan Penelitian 

a) Secara Teoritis 

Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah: 

a. Untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai 

peraturan perundang undangan teori-teori yang memungkinkan 

mempidanakan pihak bank, apabila debt collector yang diperintahnya 

untuk menagih hutang ternyata melakukan tindak pidana. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap 

kajian – kajian di bidang hukum pidana. 
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b) Secara Praktis 

a. Untuk menerapkan pengetahuan secara praktis agar masyarakat 

mengetahui bagaimana proses penagihan debt collector terhadap debitur 

yang kreditnya bermasalah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan – bahan 

pertimbangan bagi instansi yang berwenang dalam membentuk peraturan 

yang dapat melindungi nasabah terhadap tindakan sewenang-wenang 

pihak bank atau debt collector dalam melaksanakan penagihan. 

 

 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti. 
7
 

 

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, 

aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, 

landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau 

penulisan.
8
  

 

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang 

perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban  

                                                           
7
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125. 

8
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm. 73. 



13 
 

pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika  

seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri  

tidak  melakukan tindakan tersebut.
9
 Pertanggungjawaban pidana diartikan 

sebagai diteruskannya celaan  yang  objektif yang  ada pada perbuatan  pidana  

dan  secara subjektif  yang  ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana  karena  

perbuatannya itu.
10

  

 

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas,  sedangkan dasar  dapat 

dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa  pembuat  

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam 

melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai 

kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.
11

 Seseorang 

akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan 

tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan   

secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau 

tindak pidana.
12

 Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka 

hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di 

pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk dapat dicelanya perbuatan, 

                                                           
9
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana; Dua  Pengertian  Dasar 

dalam Hukum pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Jakarta, 1983, 20-23. 
10

Mahrus Ali , Dasar Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 156. 
11

Roeslan Saleh, Op.Cit, hlm 75 
12

Roeslan saleh,perbuatan dan pertanggung jawaban pidana.(Jakarta:aksarabaru,1981),hlm 80 
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seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai 

berikut :  

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan 

jiwa si pembuat tindak pidana harus normal. 

2) Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang 

berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Ini di sebut bentuk-

bentuk kesalahan. 

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan 

pemaaaf.
13

 

 

Teori  pertanggungjawaban  pidana  yang  mendasarkan  pada  kesalahan, 

adalah: 

a. Mezger : Kesalahan adalah kesuluruhan syarat yang memberi dasar untuk 

adanya pencelaan pribadi terhadap pembuat tindak pidana. 

b. Pompe : Pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, 

biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya.Yang bersifat 

melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian 

dengan kehendak si pembuat dalam kesalahan. 

c. Simons : Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana,  

ia berupa keadaan psychic dari si pembuat dan hubungannya terhadap  

perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan keadaan physic itu 

perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat. 

 

                                                           
13

P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 160 
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Mengenai tentang siapa saja yang melakukan tindak pidana maka ketentuan 

mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam 

Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (membantu melakukan): 

Pasal 55 KUHP: 
(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut 

melakukan perbuatan itu; 

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan 

atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan 

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk 

untuk melakukan sesuatu perbuatan. 

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh 

dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan 

sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. 

  

Pasal 56 KUHP: 
Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 

(1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 

(2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis juga mendasarkan   

dalam hukum pidana yang disebut dengan Asas Kesalahan, yaitu Tiada  Pidana 

Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) yaitu, bahwa seseorang tidak dapat 

dibebani pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dengan  dijatuhi sanksi 

pidana karena telah melakukan suatu  tindak  pidana apabila  dalam melakukan 

perbuatan yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana dan 

melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja ataupun tidak akibat kelalaiannya.  
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Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :  

a. Unsur formal meliputi : 

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang 

termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 

2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum 

apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur 

perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang 

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang 

hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. 

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu 

harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan 

tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, 

mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan 

dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 

pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-

undang. 

5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 

 

6. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu 

harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak 

patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-

undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu 
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bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu 

hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur 

subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak 

pidana. Unsur ini meliputi : 

7. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia 

itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), 

menganiaya (Pasal 351 KUHP). 

8. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik 

material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan 

(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 

9. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus 

bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas 

dalam perumusan. 

 

b. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana 

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu 

memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 

160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 

KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di 

muka umum. 

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik 

yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat 

tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas 

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana 
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penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan 

luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara 

paling lama 12 (dua belas) tahun. 

2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan 

sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan 

Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 

123 KUHP). 

 

2.  Konseptual 

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang 

utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan 

pedoman dalam penelitian atau penulisan.
14

 

 

a. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang 

terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya 

pertanggung jawaban pidana merupakan  suatu  mekanisme yang dibangun 

oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan 

tertentu.”15 Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun 

aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat. Masalah 

pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. 

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 

6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun  dapat dijatuhi  pidana kecuali 

pengadilan karena  alat pembuktian yang sah menurut undang-undang 

                                                           
14

Abdulkadir Muhammad, hlm. 78.  
15

Chairul huda, 2011, Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ menuju kepada „Tiada 

PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan‟,Kencana, Jakarta, halaman 71. 
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mendapat keyakinan, bahwa  seseorang yang dianggap dapat 

bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas 

dirinya.”  

 

b. Tindak Pidana  

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang 

dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau 

diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi 

sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai 

tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi 

sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. 

 

c. Debt Collector 

Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, 

pemeriksa, penagih, pengumpul.
16

 Jadi, debt collector merupakan kumpulan 

orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang 

atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Debt collector adalah pihak ketiga 

yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, 

Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit 

dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet 

berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di 

Indonesia. 

 

                                                           
16

Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-
INGGRIS, Surabaya: Cipta Media  
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d. Kredit Macet 

Kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan kredit macet. 

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet atau kredit yang 

memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet, sedangkan 

kredit macet adalah kredit yang terdapat tunggakan pokok dan/bunga yang 

telah melampaui 270 hari. Kredit bermasalah dalam ilmu keuangan dan 

akuntansi keuangan adalah bagian dari piutang yang tidak dapat lagi ditagih, 

biasanya berupa piutang dagang atau pinjaman.
17

 

 

Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah 

adalah:
 18

 

a) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, 

b) Penurunan kondisi keuangan perusahaan, 

c) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, 

d) Penyajian bahan masukan secara tidak benar, 

e) Menurunnya sikap kooperatif debitur, 

f) Penurunan nilai jaminan yang disediakan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Sumber : http: Wikipedia.org diakses tanggal 26 September 2016  
18

Siswanto Sutojo, The Management of Commercial Bank, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 

2007,hlm. 173  
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis 

menyusun dalam beberapa bab, yaitu : 

 

I. PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka 

terdiri dari pengertian penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak 

pidana Narkotika. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, 

Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan 

Data serta Analisis Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis 

mengenai penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana 

Narkotika dan berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis. 
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V. PENUTUP 

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 



 

 

 

 

 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana  

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau 

merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia 

menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. 

 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh 

karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa 

diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah 

terjemahan dari bahasa belanda yaitu “strafbaarfeit” atau “delict”.
11

 

 

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
12

 

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.
13

 

 

                                                           
11

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 
12

Ibid, hlm. 45 
13

P.A.F lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

hlm. 185 
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Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk 

istilah "strafbaarfeit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada 

terjemahan resmi strafbaarfeit. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak 

Pidana, yaitu : 

1. Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan 

yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, 

bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh 

seseorang yang mampu bertanggung jawab. 

2. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan 

tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 

hukuman trhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 

3. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar 

hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh 

undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 

dapat dihukum. 

4. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana 

yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen 

atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya 

(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 

5. Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg 
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melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh 

masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh 

masyarakat. 

6. Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, 

tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat 

dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima 

unsur, sebagai berikut : 

a. Diancam dengan pidana oleh hukum, 

b. Bertentangan dengan hukum, 

c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld), 

d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya, 

e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa Pengertian tindak pidana 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab 

yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh 

undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk 

membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana 

ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi 

pidana. 

 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
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pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada 

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 

orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.
14

 

 

Menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah pebuatan melawan 

hukum. perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan 

akan terlaksananya tata dalam pergulan, dapat dikatan bahwa perbuatan pidana ini 

adalah perbuatan yang anti sosial. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa 

tindak pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatan 

baik, yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, selain itu tindak 

pidana juga dapat merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang 

seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat.tetapi tidak semua perbuatan yang 

melawan hukum itu disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana. 

 

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh 

Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: 

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 

(1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai nullum delictum nula 

poena sine praevia lege poenale. 

 

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu dari perbuatan itu, dengan perkataan 

itu, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh 

kerena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat 

                                                           
14

Moeljatno, Op. Cit, hlm. 59 
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dipidana maupun sanksinya. Namun dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan : “ 

bilamana ada perubahan dalam perundang-undagan sesudah perbuatan dilakukan 

maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”. Hal 

ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, 

sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar 

hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. 

Pengecualian ini diperlukan upaya ada kepastian hukum. 

 

Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :  

a. Unsur formal meliputi : 

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang 

termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 

2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum 

apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur 

perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang 

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang 

hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. 

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu 

harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan 

tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, 

mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan 

dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 

pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-

undang. 
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5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 

 

6. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu 

harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak 

patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-

undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu 

bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu 

hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur 

subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak 

pidana. Unsur ini meliputi : 

7. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia 

itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), 

menganiaya (Pasal 351 KUHP). 

8. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik 

material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan 

(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 

9. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus 

bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas 

dalam perumusan. 

 

b. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana 
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Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu 

memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 

160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 

KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di 

muka umum. 

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik 

yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat 

tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas 

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana 

penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan 

luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara 

paling lama 12 (dua belas) tahun. 

2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan 

sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan 

Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 

123 KUHP). 

 

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi : 

1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 

kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 

KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 

2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 

kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 

KUHP), dan lain-lain. 
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3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging 

(Pasal 53 KUHP) 

4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 

KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan 

lain-lain 

5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini 

terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh 

anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana 

(Pasal 342 KUHP). 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana 

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana  

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari  

dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak 

mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai 

kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila 

dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai 

kesalahan. Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban 

pidana. 

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap 

perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggung 

jawaban pidana merupakan  suatu  mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana 

untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”
15

 Kesepakatan 

menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang 

                                                           
15

Chairul huda, 2011, Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ menuju kepada „Tiada 

PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan‟,Kencana, Jakarta, halaman 71. 
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lahir dan berkembang dalam masyarakat. Masalah pertanggung jawaban pidana 

berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang No 4 

Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak 

seorang pun  dapat dijatuhi  pidana kecuali pengadilan karena  alat pembuktian 

yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa  seseorang yang 

dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan 

atas dirinya.”  

 

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat 

menentukan akibat dari perbuatan seseorang ,yaitu berupa penjatuhan pidana. 

Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah 

pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan 

kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang 

kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban 

pembuat tindak pidana”
 
 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”tanggung jawab” adalah keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, 

perampokan,dsb).
16

 Hal pertama yang perlu diketahui mengenai 

pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya 

dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. 

 

                                                           
16

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991, hlm. 1006  
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Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi 

pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.
17

 Dengan demikian, 

pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak 

pidana. 

 

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “liability” dalam segi 

falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan 

bahwa : I…Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact 

legally and other is legally subjeced to the exaction.”
18

 

 

Pertangungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk 

membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah 

dirugikan,
19

 menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut 

tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula 

masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. 

 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken-

baarheid,” “criminal reponsibilty,” “criminal liability,” pertanggungjawaban 

pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.
20

 

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada 

tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat 

                                                           
17

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 155 
18 Roscoe Pound. “ introduction to the phlisophy of law” dalam Romli Atmasasmita,Perbandingan 

Hukum Pidana.Cet.II, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.65 
19 Loc., Cit. 
20 S.R Sianturi .Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet IV, Jakarta: Alumni 

Ahaem Peteheam,1996, hlm. 245 
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yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena 

perbuatanya.
 21

  

 

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk 

pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut beliau mengatakan, orang yang 

melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan 

dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, 

“tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidananya 

si pembuat.
22

  

 

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu 

melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.
23

 Dengan demikan, 

menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) 

harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, 

harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap 

pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, 

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan 

kepadanya Jadi ada unsur subjektif. 

 

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat 

(liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur 

suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor 
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Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama , Yogyakarta: 

Liberty,1987, hlm. 75 
22 Ibid. 
23

Prodjohamidjojo, Martiman, Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia, Jakarta 

:PT.Pradnya Paramita, 1997, hlm. 31 
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penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur 

mental dalam tindak pidana.
24

  

 

Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu 

pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam common law sistem, 

berlaku maksim latin yaitu octus non est reus, nisi mens sit rea. Suatu kelakukan 

tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi 

doktrin ini menyebabkan adanya mens rea merupakan suatu keharusan dalam 

tindak pidana.  

 
Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan 

seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens 

rea pada diri orang tersebut. Dengan demikian, mens rea yang dalam hal ini 

disinonimkan dengan quilty of mind atau vicious will, merupakan hal yang 

menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana. Dilihat dari sisi ini, 

penggunaan doktrin mens rea dalam common law system, pada hakikatnya sejalan 

dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam civil law system. 

 

Berpangkal tolak pada asas „tiada pidana tanpa kesalahan‟, Moeljatno 

mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal 

dengan ajaran „dualistis‟, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana 

dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan 
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Chairul huda, Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada 

pertanggungjawabanPidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 4 
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“perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian 

dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.
 25

  

 

Banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa 

sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah 

melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan 

karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, 

tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.
26

 Untuk dapat 

mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-

syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak 

pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan 

dengan kesalahan. 

 

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan 

kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor 

yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, 

bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum perlu pengkajian lebih 

lanjut. 

 

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang 

melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang 
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sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.
 27

 Jadi 

yang harus diperhatikan adalah : 

a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu. 

b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. 

Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat 

satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan.Hal yang 

merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. 

 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus 

memenuhi tiga syarat, yaitu:
 28

 

a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya. 

b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam 

pergaulan masyarakat. 

c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan 

perbuatan. 

 

Berdasarkan uraian di atas untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung 

jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. 

Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan 

yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan 

menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, 

sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya 

sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat 
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menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan 

mana yang tidak. 

 

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan 

subjek hukum pidana. Istilah subjek hukum sendiri memiliki arti yang luas dan 

tidak terbatas pada orang (naturlijk persoon) saja. Karena masih ada subjek 

hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, sehingga 

dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti halnya orang, mempunyai 

kekayaan sendiri, dan dengan perantara dapat digugat dan menggugat di muka 

sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (recht 

persoon), artinya orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Konsep 

pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak 

diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia.
29

 

Manakala korporasi sebagai subjek hukum, maka konsep pertanggungjawaban 

pidana pun harus „diciptakan‟ agar korporasi dapat dijatuhi pidana ketika 

korporasi melakukan tindak pidana. Secara teoritis ada tiga teori atau sistem 

pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu:
 30 

 

1) Teori Identification 

Di negara-negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep direct corporate 

criminal responsibility atau pertanggungajawaban korporasi secara penuh. 

Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung 

melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan 
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dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak 

sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak 

bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan nama teori 

identifikasi. 

 

2) Teori Strict Liability 

Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum 

tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih 

perbuatan (actus reus). Strict liability merupakan pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan (liability without fault), yang dalam hal ini si pelaku tindak pidana 

sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam 

rumusan undang-undang , tanpa perlu melihat lebih jauh sikap batin si pelaku. 

 

3) Teori Vicarious Liability 

Selain teori pertanggungjawaban pidana di atas, dikenal pula teori vicarious 

liability, yaitu the legal responsibility of one person for wrongful acts and another 

as for example, when the acts are down within scope of employment (suatu konsep 

pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan yang masih berada 

dalam lingkup pekerjaannya). Teori vicarious liability diartikan oleh Henry Black 

sebagai indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of of 

an employee, of a principle for torts and contract of an agent 

(pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak 

langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau 

pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak). 
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Teori vicarious liability terdapat dua syarat penting yang harus terpenuhi 

mengenai perbuatan salah yang dilakukan orang lain berdasarkan teori ini, yaitu : 

a) Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubugan pekerjaan antara majikan 

dengan pekerja. 

b) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau 

masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. 

 

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar 

pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dimaksudkan untuk mencegah 

atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi 

melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam 

segala aspek kehidupan, dan tidak jarang menimbulkan terjadinya kejahatan-

kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian sangat besar bagi masyarakat. 

 

C.  Pengertian Kredit  

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti percaya atau 

“credo” atau “creditum” yang berarti saya percaya.
 31

 Black‟s Law Dictionary 

memberi pengertian bahwa kredit adalah : “The ability of a businessman to 

borrow money, or obtain goods on time, in concequence of the favourable opinion 

held by the particular lender, as to his solvency and reliability” Artinya: 

Kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang, atau memperolah 

barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari 

pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya. 
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Definisi kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

berbunyi:“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

 

Menurut OP. Simonangkir dalam H. Budi Untung, kredit adalah pemberian 

prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan 

terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi 

uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. 

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau 

antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling 

menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen 

kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.
32

 Dalam 

arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam 

makna latin berarti “credere” artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi 

kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang 

disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi 

si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban 

untuk membayarnya sesuai jangka waktu.
33

 Dalam perkembangannya kata kredit 

berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang 

diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada 
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suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa 

tertentu. 

 

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan 

prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang 

disertai dengan suatu kontra prestasi. Pada hakekatnya pemberian kredit 

didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah 

pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang 

diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh penerima 

kredit sesuai dengan syarat yang telah disetujui bersama.
34

 Agar pemberian kredit 

dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang 

sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis.  

 

Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan 

mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan 

perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank 

dalam SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK 

Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara 

tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya 

memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : 

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; 

2. Organisasi dan manajemen perkreditan; 

3. Kebijakan persetujuan kredit; 

4. Pengawasan kredit; 
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5. Penyelesaian kredit bermasalah. 

 

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. 

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib 

mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan 

konsisten. 

Menurut Munir Fuady, unsur-unsur perjanjian kredit adalah sebagai berikut
35

 : 

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang 

disebut dengan perjanjian kredit. 

2. Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan 

pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang 

membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa. 

3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu 

membayar/ mencicil kreditnya. 

4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur. 

5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada 

pihak debitur. 

6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak 

debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau 

pembagian keuntungan. 

7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan 

pengembalian kredit dari debitur. 
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8. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. 

Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak 

terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. 

 

Surat permintaan/permohonan kredit tersebut harus mencantumkan tentang alasan 

mengajukan permohonn kredit, jumlah kredit yang diperlukan, kesanggupan 

untuk membayar kembali hutangnya sesuai dengan rencana yang ditetapkam, 

jaminan yang disediakan dari keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. 

Walaupun semua keterangan telah dipenuhi, akan tetapi hal itu masih dianggap 

kurang lengkap, sehingga pihak bank biasanya menyediakan formulir 

permohonan kredit yang harus diisi oleh pihak yang membutuhkan kredit. 

Daftar isian ini memuat hal-hal yang menyangkut tentang kondisi si pemohon, 

untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh bank, umumnya daftar isian tersebut 

memuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: status hukum si pemohon kredit, 

kedudukan dan kekuasaan si pemohon kredit, apabila ia mewakili badan hukum, 

bergerak dalam bidang usaha apa, berapa omset penjualan, berapa jangka waktu 

kredit yang direncanakan dan bagaimana bentuk dan nilai pengikatan jaminan 

Bentuk perjanjian kredit perbankan dalam praktiknya telah disediakan oleh pihak 

bank sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. 

Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standart 

contract), dimana debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada 

kemungkinan untuk tawar menawar.
 36
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Berdasarkan rumusan pengertian di atas tampak bahwa perjanjian baku sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang umumnya mempunyai 

kedudukan ekonomi lebih tinggi/kuat (pelaku usaha, dalam hal ini bank sebagai 

kreditur) dibandingkan pihak lain (konsumen sebagai debitur). Secara singkat 

dapat dikatakan bahwa perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
37

 

 

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih 

kuat dari konsumen. Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak 

tidak seimbang, maka pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan 

kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam 

perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang 

oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam 

perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang 

kedudukannya lebih kuat yaitu produsen/pelaku usaha. 

2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. 

Dalam hal ini, pelaku usaha cenderung berdalih pada kurang mengertinya 

konsumen akan permasalahan hukum atau tidak semua konsumen memahami 

inti-inti dari perjanjian. 

3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal Perjanjian disini ialah naskah 

perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-

syarat baku, kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam 

syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah 

tangan. Format dari pada perjanjian baku mengenai model, rumusan dan 
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ukurannya sudah ditentukan dibakukan, sehingga tidak dapat diganti, diubah 

atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat 

berupa blangko naskah perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang 

memuat syaratsyarat baku. 

4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan 

Karena adanya kebutuhan yang mendorong untuk memiliki/memperoleh suatu 

barang dan jasa maka konsumen mau atau tidak harus menerima seluruh dari 

isi perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Digunakannya perjanjian 

baku dalam dunia bisnis oleh para pelaku usaha dimaksudkan agar lebih 

praktis dan efisien. Dalam penerapannya landasan yang dipakai adalah asas 

kebebasan berkontrak, dimana konsumen diberi kebebasan untuk menyepakati 

isi dari perjanjian yang telah dibakukan oleh pelaku usaha tersebut. Namun, 

dengan digunakannya perjanjian baku dalam dunia bisnis membatasi daya 

kerja dari asas kebebasan berkontrak. Sehingga bagi konsumen kebebasan 

yang tertinggal adalah pilihan antara menerima atau menolak (take it or leave 

it) isi atau syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan oleh pelaku usaha 

terbukti dengan tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk mengadakan 

perubahan atas isi atau syarat-syarat pada perjanjian baku tersebut. 

Perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi diantaranya, yaitu:
 38

 

a) Berfungsi sebagai perjanjian-perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit 

merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang 

mengikutinya. 
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b) Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban 

diantara kreditor dan debitor 

c) Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring. 

 

a. Pengertian Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan kredit macet. 

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet atau kredit yang 

memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet, sedangkan 

kredit macet adalah kredit yang terdapat tunggakan pokok dan/bunga yang telah 

melampaui 270 hari.  

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank 

Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai 

berikut:
 39

 

1). Lancar (pass) yaitu apabila memenuhi kriteria : 

a. pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan 

b. memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) 

2). Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum 

melampaui 90 hari; atau 

b) kadang-kadang terjadi cerukan; atau 

c) mutasi rekening relatif rendah; atau 

d) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 
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e) didukung oleh pinjaman baru. 

3). Kurang Lancar (substandard) yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 

90 hari; atau 

b) sering terjadi cerukan; atau 

c) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau 

d) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; 

atau 

e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen 

yang lemah. 

4). Diragukan (doubtful) yaitu apabila memenuhi kriteria : 

a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 

180 hari; atau 

b) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau 

c) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau 

d) terjadi kapitalisasi bunga; atau 

e) dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 

5). Kredit Macet 

a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

270 hari; atau 

b) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum 

maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.  
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Kredit bermasalah dalam ilmu keuangan dan akuntansi keuangan adalah bagian 

dari piutang yang tidak dapat lagi ditagih, biasanya berupa piutang dagang atau 

pinjaman.
40 

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba.Hal ini 

disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan suatu 

proses. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit 

bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul 

di permukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan 

ditangani secara professional sedini mungkin, ada harapan kredit yang 

bersangkutan dapat ditolong. Sebaliknya bila mana api yang membara dalam 

sekam itu tidak dideteksi atau dibiarkan saja, transaksi kredit akan berakhir 

dengan bencana, terutama bagi pihak kreditur. Gejala-gejala yang muncul sebagai 

tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:
 41

 

a) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, 

b) Penurunan kondisi keuangan perusahaan, 

c) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, 

d) Penyajian bahan masukan secara tidak benar, 

e) Menurunnya sikap kooperatif debitur, 

f) Penurunan nilai jaminan yang disediakan, 

g) Problem keuangan atau pribadi. 

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari 

pinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur 

sehubungan dengan kredit. Berbagai unsur seperti suku bunga, Jaminan/Agunan 
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perjanjian kredit dalam perundangundangan/peraturan perlu mendapatkan 

perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan untuk menyelesaikan 

permasalahan kredit.
 42 

 

D.  Pengertian Debt Collector 

Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, 

pemeriksa, penagih, pengumpul.
43

 Jadi, debt collector merupakan kumpulan 

orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau 

lembaga yang menyewa jasa mereka. debt collector adalah pihak ketiga yang 

menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Hal ini  

tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab  

IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK 

Penerbit dan/atau Financial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain di  

luar Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam 

kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau 

Financial Acquirer tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme,  

prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai  

dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut  

dilakukan oleh Penerbit dan/atau Financial Acquirer itu sendiri.
44

  

 

Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit 

dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet 
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berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia. 

Pemahaman istilah debt collector dan penagih hutang tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan. Sehingga setiap orang atau kelompok orang yang mendapat 

perintah dari orang lain untuk menagih hutang dapat disebur debt collector atau 

penagih hutang. 

 

E.  Tata Cara Penagihan oleh Jasa Penagih Utang 

Tata Cara Penagihan oleh Jasa Penagih Utang Pada umumnya dunia collector 

sering dianggap negatif seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada  

umumnya. Dunia collector sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang 

berbeda pula.Cara kerja tersebut,berdasarkan pada lama tunggakan debitur. Cara 

kerja atau tingkatan collector  secara  umum adalah sebagai berikut:  

a. Desk collector  

Pada level bagian penagihan (desk collector), level ini adalah level yang 

pertama dari  dunia collector,  dan  cara  kerja  yang  dilakukan  oleh 

collector-collector ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari 

cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon.Pada level ini collector 

hanya berfungsi sebagai pengingat (reminder) bagi debitur atas kewajiban   

membayar cicilan. Bahasa yang digunakan pun sangat sopan dan halus,  

mengingat  orientasinya  sebagai pelayan nasabah. 

 

b. Debt collector  

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata  

debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran,  

sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh   
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penagih utang (debtcollector) pada level ini adalah mengunjungi debitur 

dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. 

Pada level ini collector memberikan pengertian secara persuasif mengenai 

kewajiban debitur dalam  hal  melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal  yang 

dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila 

keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. Collector juga 

memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar  

angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari  kerja. Meskipun sebenarnya  

bank memnerikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang 

berjalan,karena hal tersebut berhubungan dengan target collector. Collector 

diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur,namun hal yang  

perlu diperhatikan oleh debitur adalah memastikan bahwa debiturtersebut 

menerima bukti pembayaran dari collector tersebut,dan bukti tersebut 

merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut  

memiliki  kewajiban kredit  bukan  bukti  pembayaran  berupa  kwitansi  yang  

dapat  diperjual  belikan begitu saja 

 

c. Collector Remedial  

Apabila ternyata debiturmasih belum melakukan pembayaran, maka  

tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru  

sita (collector remedial). Pada level ini yang memberikan kesan negatif 

mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja collector adalah   

dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki 

jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini   

tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan 
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jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa collector 

tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun apabila debitur ternyata tidak  

memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka 

collector tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan  

menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang dilakukannya pun  

bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain  

sebagainya, dalam menggertak debitur. Namun apabila dilihat dari segi  

hukum, collector tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan    

perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagaiannya,  atau  

bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur. Untuk  

beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, 

maka tugas collector akan semakin berat karena tidak ada yang bertindak 

sebagai juru sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik  mengenai 

prilaku debt collector. 



 

   

 

 

 

 

III.METODE PENELITIAN 

 

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasiyang 

relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah,untuk itu 

agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitiansebagai 

berikut : 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan 

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

langsung dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan 

mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat fakta-

fakta yang ada dalam praktek mengenai pelaksanaannya. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Penelitian ini menggunkan dua jenis data yaitu, data primer dan skunder. 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
43

 

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau 

wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini. 
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik 

tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.
44

 Berdasarkan pengertian di atas 

maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Para Debt 

Collector yang terdapat pada salah satu Perusahaan Kredit/Finance di 

Bandar Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama 

dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian
45

. Sampel 

dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu 

sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.  
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Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jaksa Kejaksaan Negri Bandar Lampung   = 1 orang 

2. Hakim Pengadilan Negeri Negri Bandar Lampung  = 1 orang 

3. Debt Collector disalah satu Perusahaan Finance  

di Bandar Lampung      = 1 orang 

                   

Jumlah        = 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan 

serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari 

buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan. 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data 

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

 

b. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui 

apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai 

dengan penulisan yang akan dibahas. 

 

c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut 

kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut 

siap untuk dianalisis. 

 

d. Sistematisasi data, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian 

dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Pertanggungjawaban pidana oleh debt collector yang melakukan tindak pidana 

dalam menagih kredit bermasalah baik sebelum atau sesudah melakukan 

tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan tersebut di atas 

terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya 

terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. 

Debt collector tersebut dihukum selama 4 tahun pada Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Untuk  itu 

perlunya  peraturan  yang  jelas  mengenai  keberadaan debt collector yang 

akan memberikan  batasan-batasan  yang  jelas  pula  bagi  mereka  para 

penagih  hutang, tetapi apabila pihak perusahaan yang memberikan kuasa 

kepada debt collector tersebut untuk memakai cara kekerasan dalam menagih 

kredit tersebut maka pihak perusahaan pun dapat di pertanggungjawabkan 

sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penggunaan jasa debt collector 

oleh bank, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam 

menjalankan tugas penagihan piutang bank. Sebab jika tidak, mustahil bank 

akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih hutang, Bank tak perlu 
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repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamat-

ngamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggakannya, 

selain karena tak cukup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat 

bahwa bank harus secara hati-hati dalam menggunakan dana para nasabahnya 

sesuai dengan prinsip fiduciari.  

 

2. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debt collector yang dapat 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah tindak pidana berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: 

a. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

memberikan barang sesuatu.(Pasal 368, Pasal 369, Pasal 378) 

b. Pemerasan dengan kekerasan (afpersing).(Pasal 368, Pasal 335 Ayat (1) 

ke-1) 

c. Penganiayaan.(Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355) 

d. Pembunuhan. (Pasal 338, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 

355) 

 

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh debt 

collector ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya 

tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur  

mengenai tata cara penagihan hutang oleh pihak ketiga, dan kurangnya 

pengetahuan hukum debt collector dan debitur itu sendiri. 
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B. Saran 

 

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut : 

1. Untuk menjamin agar tidak ada lagi tindak pidana yang di lakukan oleh debt 

collector maka pelaku harus diproses sampai ke tingkat pengadilan dan 

memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek 

jera terhadap pelaku. Pihak Bank/Finance yang menggunakan jasa debt 

collector juga harus mempunyai sanksi yang tegas apabila debt collector 

tersebut tertangkap basah telah melakukan kekerasan terhadap para 

nasabahnya, dan juga pihak Bank/Finance tersebut harus lebih teliti lagi dalam 

memilih debt collector yang tentunya patuh terhadap semua peraturan yang 

telah dibuat oleh pihak Bank/Finance agar tidak melakukan perbuatan tindak 

pidana .  

 

Penggunaan debt collector sudah seharusnya ditinjau kembali dengan 

peraturan yang lebih jelas sehingga kasus seperti kekerasan yang dialami 

Saidan nasabah Mandiri Tunas Finance tidak terulang kembali, sejumlah 

pendapat menyatakan jika debt collector dibubarkan saja, namun menurut 

saya hal itu sangat sulit untuk dilakukan saat ini, cara yang lebih baik yaitu 

melakukan pembenahan dibidang hukum terkait profesi ini , karena saat ini 

sejumlah Negara lain telah memiliki peraturan khusus profesi ini, selama 

belum ada ketentuan yang jelas sejumlah masalah-maslah masih mungkin bisa 

terjadi. dan tak kalah penting dari itu adalah ditingkatkannya fungsi 

pengawasan Bank terhadap pihak ketiga yang diberikan kuasa, dengan adanya 

control yang baik kasus-kasus serupa dapat dihindari. 
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2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat 

dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan debt collector, masyarakat 

harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika 

melihat ada tindak pidana yang dilakukan debt collector. Langkah yang 

selanjutnya adalah Bank Indonesia harus melarang pemakaian jasa debt 

collector agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana nya . 
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