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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN BILYET DEPOSITO 

(Studi Putusan No: 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk) 

 

 

Oleh 

Desmita Kurniawaty 

 

 

Perkembangan Industri Perbankan kian pesat diikuti dengan teknologi yang kian maju. 

Bank yang merupakan tempat berputarnya perekonomian suatu negara merupakan 

penghimpun dana masyarakat. Perwujudan dari hukum salah satunya pemberantasan 

tindak pidana yang dilakukan melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan 

hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan dengan maksud untuk 

menghukum terdakwa dan memberikan efek jera, tidak dapat dipungkiri banyaknya 

terjadi tindak pidana perbankan di indonesia saat ini. Meningkatnya penggunaan jasa 

perbankan berdampak pada peningkatan pelanggaran tindak pidana perbankan yang 

imbasnya dapat merugikan bank yang bersangkutan maupun dari pihak nasabah bahkan 

sampai pada keuangan negara. salah satunya pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan 

pegawai bank. Adapun permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelau tindak pidana 

pemalsuan bilyet deposito, Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito.   

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan 

secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berkaitan dengan tindak pidana 

pemalsuan bilyet deposito yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini. yang 

melandasi kajian skripsi tentang  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pemalsuan bilyet deposito pada Putusan Nomor: 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk. 

Berdasarkan hasil penlitian dan pembahasan diketahui bahwa pertanggungjawaban 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito pada putusan perkara 

Nomor: 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana perbankan, terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, mempunyai suatu 

kesalahan yang disengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Dasar pertimbangan hakim 



dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang sah di persidangan, 

dengan pertimbangan hal-hal meringankan dan memberatkan maka aspek yuridis, 

sosiologis dan filosofis telah terpenuhi. 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai lembaga pengawas khusus pada bidang perbankan agar lebih meningkatkan 

pengawasan terhadap lembaga perbankan. Para penegak hukum lebih berani dalam hal 

memberikan tuntutan kepada terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera, para nasabah 

bank harus lebih berhati-hati dan bertransaksi sesuai prosedur yang ada. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Perbankan, Pemalsuan Bilyet 

Deposito  
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Intelligence is not the determinat of success,  

but hard work is the real determinant of your success 

(unknow) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin berkembang 

dengan pesat, tentunya telah membawa dampak positif maupun negatif yang 

berpengaruh pada seluruh sistem perekonomian suatu negara  yang salah satunya 

berdampak terhadap dunia perbankan. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi 

semakin berkembang juga modus-modus kejahatan yang ada saat ini. Pemalsuan 

bilyet deposito di suatu bank banyak terjadi. Keamanan perbankan masih harus 

diwaspadai. 

Dapat dilihat bahwa semakin banyak usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh 

bank. Maka, semakin banyak pula pihak yang tidak bertanggungjawab untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Bank sering dijadikan sebagai sarana dan/atau 

sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu secara 

melawan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, 

pegawai bank, dan/atau pihak terafiliasi baik dilakukan secara sendiri maupun 

bersama-sama dengan pihak di luar bank. 

Maraknya tindak pidana perbankan tentunya sangat mengkhawatirkan. Selain 

merugikan banyak pihak yang bersangkutan baik dari pihak bank dan nasabah, juga 

akan menimbulkan dampak kerugian pada keuangan negara atau perekonomian 
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negara. Karena dapat kita ketahui bank merupakan sumbu tempat perputaran 

keungan negara. Mengapa dikatakan sumbu tempat berputar sistem keuangan, 

karena bank  merupakan suatu lembaga keuangan tempat penyimpan dana atau uang 

dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil; baik 

perseorangan maupun lembaga; pemerintah maupun swasta.
1
 

Fraud (Kecurangan) adalah penipuan yang disengaja umumnya diterangkan sebagai 

kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. Perbuatan curang merupakan tindakan 

melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Non-Management Fraud atau 

kecurangan karyawan merupakan tindakan-tindakan tidak jujur di dalam suatu 

perusahaan/organisasi yang dilakukan oleh karyawan yang merupakan tindakan 

langsung dari pencurian atau manipulasi.
2
 

Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah  suatu tindak 

pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang 

yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam 

masyarakat dan pekerjaannya. Bank yang bisnisnya bergerak di bidang keuangan 

adalah salah satu institusi yang rawan dalam tindak pidana baik pihak internal 

maupun pihak eksternal.
3
 

Peranan perbankan yang strategis dan karakteristik bank sebagai lembaga 

kepercayaan, maka setiap hal yang mengganggu kegiatan perbankan seperti tindak 

pidana perbankan  memerlukan penanganan dan pengawasan yang baik. Dalam hal 

ini Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK merupakan lembaga yang 

                                                           
1
 Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.2.  

2
 Karyono AK, Forensic Fraud, Andi Offset, Yogyakarta, 2013, hlm.15. 

3
 Widi Purwoko, Aspek Hukum  Bisnis Bank Umum, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, 

hlm.266. 
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independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
4
 

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan  ialah terselenggara secara 

teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang 

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat, serta pengawasan pada sektor keuangan perbankan. 

Dalam pelaksanaan tugas salah satunya sebagai pengawas perbankan, OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan) memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atau audit pada 

tiap sektor keuangan termasuk bank, selain itu OJK juga dapat menentukan ada atau 

tidaknya tindak pidana perbankan dalam suatu perkara yang ditangani kepolisian. 

Kepolisian memang berwenang menyelidiki dan menyidik suatu perkara tindak 

pidana perbankan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, 

dalam hal menentukan adanya atau tidaknya tindak pidana perbankan. Kepolisian 

tetap mengacu kepada keputusan dari OJK selaku ahli pada pengawas sektor 

perbankan yang melakukan pemeriksaan dan investigasi perbankan.  

Pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito diberikan hukuman pidana 

berdasarkan undang-undang perbankan yang merupakan peraturan khusus. 

Bertujuan untuk memberikan tanggung jawabnya terhadap tindak pidana yang di 

lakukan. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi keamanan, 

kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Perbuatan yang diusahakan untuk di cegah 

                                                           
4
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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dan di tanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan 

yaitu perbuatan yang merugikan orang lain.  

Pengertian tindak  pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. 

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada larangan dan diancamnya perbuatan 

dengan suatu ancaman pidana. Bila menyangkut pertanggungjawaban pidana mau 

tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana.
5
 

Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang di lakukan oleh pegawai 

bank salah satunya pemalsuan bilyet deposito atau bukti kepemilikan deposito yang 

dipalsukan dan dilakukan oleh pegawai bank. Sebagai contoh kasus perkara pada 

Putusan Nomor: 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk, terdakwa kasus tindak pidana 

perbankan sendiri dilakukan oleh pegawai bank merupakan selaku Staf Wewenang 

Khusus (SWK) Operasional kantor cabang PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera 

Lampung Teluk Betung berdasarkan surat keputusan direksi pengangkatan 

karyawan No : 85/ SK-DIR/P.UMSL/04/2008, Tanggal 01 April 2008 dan memiliki 

tugas antara lain : 

- Override : memberikan persetujuan untuk dilakukan break/pencairan 

bilyet deposito dengan cara memberikan paraf atau tanda tangan 

dihalaman belakang bilyet deposito 

- Otorisasi dan Input transaksi : melakukan input transaksi setoran 

maupun penarikan, kiriman uang dan pemindahan bukuan yang nilainya 

diatas limit teller ke sistem komputer; 

- Melaksanakan pemeriksaan voucher-voucher transaksi harian. 

                                                           
5
 Mahsur Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana,  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.155. 
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- Menggantikan tugas kepala operasional bila yang bersangkutan 

berhalangan masuk kerja.  

Wewenang tersebut disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana perbankan, pada 

Tahun 2009 sampai 2013 terdakwa selaku karyawan PT. BPR Utomo Manunggal 

Sejahtera Lampung (UMSL) cabang Teluk Betung, telah melakukan penarikan dana 

miliki para nasabah/deposan di bank tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan 

nasabah yang bersangkutan. Kemudian digunakan untuk kegiatan pribadi. Untuk 

menutupi tindakan tersebut pelaku membuat dan melakukan rekayasa dokumen 

untuk mengesankan bahwa proses penarikan dana milik para deposan telah sesuai 

prosedur.  Rekayasa dimaksud dilakukan dengan cara antara lain :  

a. Pada saat terjadi pergantian sistem operasional di PT. BPR UMSL yang 

salah satunya dilakukan pergantian bilyet deposito atas nama 7 (tujuh) 

kelompok nasabah deposan, namun bilyet deposito baru tersebut oleh 

terdakwa tidak diserahkan kepada para nasabah melainkan menggunakanya 

untuk mencairkan dana tanpa seizin dan sepengetahuan para nasabah 

dimaksud, kemudian terdakwa membuka rekening mengatas namakan salah 

satu nasabah deposan dengan cara memalsukan tandatangan nasabah 

dimaksud dalam aplikasi pembukaan rekening, lalu menggunakan rekening 

tersebut untuk menampung dana hasil pencairan/break bilyet deposito milik 

nasabah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan transaksi penarikan 

dengan menggunakan slip penarikan yang juga merupakan hasil rekayasa 

dimana tandatangan yang tertera dalam slip penarikan merupakan 

tandatangan palsu yang di palsukan oleh terdakwa. 
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b. Untuk memberi keyakinan nasabah bahwa dana depositonya aman dan 

mendapatkan bunga deposito, terdakwa membuat/merekayasa seolah-olah 

secara rutin nasabah menerima bunga deposito yang tercatat dalam buku 

rekening tabungan nasabah, adapun nilai nominal uang bunga deposito yang 

tercatat/tertulis dalam buku tabungan dimaksud adalah merupakan hasil 

rekayasa terdakwa.  

Penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya  terdakwa di 

ancam pidana Pasal 49 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Yang dimaksud dalam hal ini ketentuan pada Pasal 49 Ayat 2 huruf b ialah : 

“Tidak melaksanakan langkah-langkah yang di perlukan untuk memastikan ketaatan 

bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam pidana penjara 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun paling lama 8 (delapan) tahun serta denda 

sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)“ 

Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 

penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar 10.000.000.000,- 

subsider 4 bulan penjara. Dasar hukum yang digunakan sebagai Putusan untuk 

terdakwa merupakan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo 

Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.  
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Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf c berbunyi sebagai berikut : 

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau pegawai bank yang dengan sengaja:  

“mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan 

adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 

dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, 

atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan 

atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun serta 

denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)” 

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 1343/Pid/Sus/ 

2014/PN-Tjk, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pelaku tindak pidana 

pemalsuan bilyet deposito dalam perkara tindak pidana perbankan dengan pidana 

penjara 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) 

bulan. 

Terdakwa sendiri tidak didampingi penasihat hukum, terdakwa telah merugikan PT. 

BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung sebesar Rp. 4.637.831.351,71,- (Empat 

milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus 

lima puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) sedangkan terdakwa hanya 

mengembalikan kerugian PT.BPR. Utomo sebesar + Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus 

juta rupiah). Tindak pidana perbankan yang dilakukan terdakwa telah berlangsung 

dari tahun 2009 sampai 2013.  
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Berdasarkan uraian diatas maka, Penulis memilih judul proposal ini. Dalam skripsi 

yang akan dibahas, Penulis mengangkat sebuah judul yaitu “Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito (Studi Putusan 

No. 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu:  

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pemalsuan bilyet deposito pada Putusan No. 1343/ Pid/Sus/2014/ PN-Tjk ? 

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet 

deposito pada Putusan No. 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :  

1.  Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pemalsuan bilyet deposito pada Putusan No. 1343/Pid/Sus/2014/PN-

Tjk. 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

perkara pidana terhadap pelaku pemalsuan bilyet deposito pada Putusan No. 

1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat  sebagai 

berikut :  

1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, 

khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana  

pemalsuan bilyet deposito khususnya pada nasabah bank. 

2. Menambah bahan referensi bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum 

dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.  

3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 

memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan 

hukum terhadap kejahatan Perbankan 

4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan 

kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa 

yang serupa. 

 

E. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai sesuatu yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan 

pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya 
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teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan 

penelitian.
6
 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung jawaban tidak 

dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada 

pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.
7
 Dalam hal ini 

pentingnya pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana. 

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang 

yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak 

tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak 

pidana tersebut.
8
 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, 

yang mengadakan dasar-dasar  dan aturan untuk :  

1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan 

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut.  

                                                           
6
 Abdulkdir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, 

hlm. 73. 
7
 Adami Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana. Teori-Teori 

Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, 

hlm.152.  
8
 Chairul Huda, “Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ Menuju Kepada „Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, 2011 hlm. 35.  
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2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancam.  

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.
9
 

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus 

digunakan untuk mewujdkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan 

spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi 

perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana 

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja 

dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas 

(overbelasting) dalam melaksanakannya.
10

 

Suatu perbuatan yang sengaja tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan 

bertanggungjawaban dalam perbuatannya. Begitupula kealpaan, Juga adanya alasan 

pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak 

mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu bahwa semua 

unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. 

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus : 

1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 

2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. 

                                                           
9
 Moeljatno, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum, Bandung, Bina Aksara, 1987, 

hlm.1. 
10

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina 

Aksara, 1993 hlm. 49. 
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3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. 

4) Tidak ada alasan pemaaf. 
11

 

 

b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian  

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses  

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling  

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya, antara  

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling  

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur 

dalam Pasal 184 KUHAP.  

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak 

yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Kadangkala teori ini diperguanakan hakim dimana pertimbangan akan 

perbuatan yang dilakuakan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau 

pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara 

perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan 

keyakinan hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim.  

 

                                                           
11

  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, jakarta, PT Rineka Cipta, 2009, hlm.177.  
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4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalam dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan 

pengalaman yang dimilikinya. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan kemudian mencari peratauran perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara. 

6. Teori Kebijaksanaan  

Teori kebijakan biasanya berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di 

pengadilan anak. Tetapi, teori ini juga digunakan pada perkara pidana lainnya. 

Salah satu tujuan dari teori kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap 

masyarakat dari suatu kejahatan.
12

 

 

 

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. Sumber Konsep adalah undang- undang, 

buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Agar 

tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini 

diberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan 

ini.  

Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan 

secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau 

tindak pidana. 

                                                           
12 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2010, hlm.4. 
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b. Pelaku adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 yaitu mereka 

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, 

dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 

perbuatan. 

c. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-usur perbuatan 

yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan 

peristiwa itu dapat dikenai sanski pidana (hukuman)
13

 

d. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, 

statistik, atau dokumen-dokumen dengan  maksud menipu.
14

 

e. Bilyet Deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada 

deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu menurut 

perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. 

f. Pemalsuan Bilyet Deposito adalah Bukti kepemilikan milik deposan yang 

dipalsukan oleh seseorang atau pihak bank yang dalam cakupan ini masuk 

dalam tindak pidana perbankan. 

g. Tindak Pidana Perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan 

yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang 

perbankan.
15

 

                                                           
13

 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.254.  
14

 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan  diakses  pada tanggal 1 agustus 2016, pukul 22:28 wib 
15

 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan, Nuansa Indah, Bandung, 2013, hlm.14.  
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F. Sistematika Penulisan   

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap  

isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai 

berikut:   

I  PENDAHULUAN   

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   

Tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan 

penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi  atau bahan pustaka terdiri 

dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban 

pidana, pengertian tindak pidana pemalsuan, pemalsuan bilyet deposito, tindak 

pidana perbankan, tindak pidana pembarengan. 

III  METODE PENELITIAN   

Metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber 

Data, Prosedur Pengumpulan dan  Pengolahan Data serta Analisis Data. 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Penyajian dan pembahasan data yang telah didapat  penelitian, terdiri dari deskripsi 

dan analisis mengenai pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku tindak pidana 
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pemalsuan bilyet deposito berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

Nomor : 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk 

V PENUTUP   

kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan  penelitian serta 

berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan penelitian.   
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan 

ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. 

Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang 

bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu 

ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat
1
.  

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada 

tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada 

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak‟ suatu perbuatan tertentu.  

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu 

telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 

hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-

undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat 

                                                           
1
 Mahsur Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 156. 
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penjatuhan pidana orang yang melakukan kesalahan atau bersalah. Orang tersebut 

harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal 

dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:
2
 

a. Memahai arti dan akibat perbuatannya sendiri.  

b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh  

masyarakat. 

c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanggung jawaban mengandung  pengertian 

kemampuan atau kecakapan. 

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan 

dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada  kesalahan, 

atau sikap batin yang dapat dicela, tenyata pula dalam asas hukum  yang tidak 

tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
3
 Berbeda dengan halnya istilah 

“tidak dapat dipertanggungjawabkan”, ini dengan pernyataan mengapa seseorang 

dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum, karna orang 

tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya.
4
 

 

 

                                                           
2
 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, 

hlm.108. 
3
 Moeljatno, Op.,Cit, hlm.37. 

4
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, 

hlm. 96. 
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B. Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 

dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai 

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan 

hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
5
 

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, 

SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau 

yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

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

siapa melanggar larangan tersebut. 
6
 

Jadi, berdasarkan pendapat di atas, pengertian dari tindak pidana yang dimaksud 

adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu 

perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang 

dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan 

tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya 

ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian 

tersebut. 

                                                           
5
 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm.62. 

6
 Moeljatno, Op.,Cit, hlm.54. 
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Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum 

yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai 

pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat 

bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh 

karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan  kejadian juga 

mempunyai hubungan yang erat pula. 

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana 

pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban 

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai 

dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri 

berdasarkan asas legalitas. 

Asas Legalitas, pada prinsipnya selain harus ada aturan yang ada terlebih dahulu, 

juga harus diterapkan dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan syarat 

minimum yang ditentukan oleh aturan hukum. Suatu tindak pidana yang telah 

ditentukan dalam undang-undang (yang telah ada terlebih dahulu). Pertimbangan 

yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana 

juga dipenuhinya sifat melawan hukum umum.
7
 

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 

terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 

                                                           
7
 Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Surabaya: Prenadamedia Group, 

2016, hlm.199.  
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3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 

 

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur 

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan 

mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.
8
 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 

b. Maksud atau  Voornemen  pada suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat 

di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana  

menurut Pasal 308 KUHP. 

 

                                                           
8
 P.A.F. Lamintang,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, 

1997, hlm.193. 
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 

b. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri 

di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan 

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam 

kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

C. Pelaku Tindak Pidana  

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti  

orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang  

diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak  

dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif  

maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk 

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena 

gerakkan oleh pihak ketiga.
9
 

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan  bahwa orang yang dapat 

dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak 

                                                           
9
 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37. 
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pidana dapat dikelompokkan kedalam 4 golongan berdarkan  Pasal 55 KUHP Ayat 

(1) antara lain :
10

 

a. Orang yang melakukan (dader plagen)  

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak 

pidana atau memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)  

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang 

menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama 

yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya 

merupakan alat saja.  

c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)  

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak 

pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan  

(dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen). 

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk 

melakukan tindak pidana (uit lokken) 

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau 

martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang 

yang melakukan perbuatan.  

 

 

 

                                                           
10

  http://www.suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html  diakses pada tanggal 1 oktober 

2016 pukul 22:46 WIB. 
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D. Pemalsuan  

1. Tindak Pidana Pemalsuan 

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam 

Bab XII Buku II KUHPidana. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat 

dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni: 

a. Pemalsuan Surat pada Umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 

263). 

b. Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264). 

c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266). 

d. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, Pasal 266). 

e. Pemalsuan Surat-surat tertentu (Pasal 267, Pasal 266). 

f. Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat tentang Hak Milik (Pasal 274). 

g. Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275). 

Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No.359 jo.Pasal 429. Pasal 

tidak memuat rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkan 

pidana tambahan berupa penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4 

bagi kejahatan pemalsuan surat. 
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a. Pemalsuan Surat pada Umumnya 

Kejahatan  pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam 

bentuk pokok  (bentuk standar ) yang dimuat dalam Pasal 263, yang merumuskan 

adalah sebagai berikut: 

Pasal 263 KUHP berbunyi : 

(1)  Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 

menerbikan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan 

utang, atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. 

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja 

menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan 

tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu 

kerugian 

Pengertian membuat surat palsu yakni membuat surat sedemikian rupa seakan-akan 

berasal dari sumber yang benar atau berhak untuk membuat surat tersebut sama 

sekali dari pihak yang tidak benar atau tidak berhak. Pengertian memalsukan surat 

yakni mengadakan perubahan dan isinya, sehingga sebab perubahan tersebut 

mengakibatkan materi atau substansi surat tersebut tidak sesuai lagi dengan isi yang 

sebenarnya atau dengan kata lain tidak sesuai dengan redaksi atau bunyi aslinya,
11

 

Unsur minimal yang harus dipenuhi supaya terkena pasal ini:
12

 

- Yang dipalsukan harus suatu surat dan bahannya tentu berupa kertas atau 

benda-benda yang dapat ditulis; 

- Surat itu dapat menimbulkan pembebasan utang, misalnya kuitansi; 

- Surat tersebut menimbulkan suatu hak, misalnya : giro,cek,saham; 

                                                           
11

  Chainur Arrasjid. Op.,Cit, hlm.36. 
12

 Ibid., 
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- Surat-surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti diri, keterangan telah 

terjadi sesuatu peristiwa, misalnya akta kelahiran,tabanas, atau surat 

deposito; 

- Ada maksud untuk menggunakan sendiri atau oleh orang lain yang disuruh 

mempergunakannya; 

- Penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dan kerugian ini 

tidak perlu harus terealisir, kerugian-kerugian tersebut dapat berupa materiil 

maupun nonmateriil lainnya; 

- Juga dapat dikenakan pada orang yang menggunakan dengan sengaja surat 

palsu tersebut, sedangkan ia mengetahui benar bahwa surat tersebut palsu. 

 

E. Pemalsuan Bilyet Deposito 

1. Pengertian Bilyet Deposito 

Pengertian bilyet adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memiliki 

deposito tersebut. Pengertian Deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan di bank. 

1) Deposan adalah perorangan, perusahaan atau lembaga yang menyimpan 

uang pada bank dalam bentuk deposito berjangka. 

2) Bilyet Deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada 

deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka. 
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Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia Deposito 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 

Pengertian deposito berjangka menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandanu, A.Totok Budi 

Santoso berpendapat bahwa: “Deposito berjangka adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang 

diperjanjikan antara deposan dengan bank”. Menurut O.P Simorangkir “deposito 

adalah Simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpan. 

Pemalsuan Bilyet Deposito merupakan Bukti kepemilikan milik deposan yang 

dipalsukan oleh seseorang atau pihak bank yang dalam cakupan ini masuk dalam 

tindak Pidana Perbankan. 

2. Jenis – Jenis Deposito    

1) Deposito Berjangka (Time Deposit)    

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara 

deposan dan bank. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan 

dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka 

biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan s/d 24 

bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun 

lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau 

lembaga pemilik deposito berjangka.
13

 Penerbitan deposito berjangka ini 

                                                           
13

 Kamsir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 103.  
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dapat dilakukan dengan setor tunai, pemindah bukuan dari rekening giro 

atau dari rekening tabungan, dan sebaliknya penerima bunganya dapat 

dilakukan dengan diambil secara tunai atau dimasukkan kedalam rekening 

giro atau rekening tabungan nasabah.
14

 Untuk menarik minat masyarakat, 

pihak bank dapat memberikan berbagai insentif seperti hadiah. Insentif 

biasanya diberikan untuk jumlah nominal yang besar baik berupa bunga 

khusus maupun insentif  seperti hadiah atau cendera mata lainnya. Insentif 

juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut. 

Artinya deposito berjangka dengan nominal besar dan terus dipertahankan 

untuk jangka waktu yang relatif lama. 

2) Deposito Automatic Roll Over   

Deposito automatic roll over adalah suatu bentuk lain dari deposito 

berjangka dimana simpanan masyarakat (dalam bentuk deposito) yang telah 

jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, namun pihak 

deposan belum mengambilnya maka secara otomatis terhadap simpanan tadi 

dilakukan perpanjangan waktu tanpa menunggu persetujuan dari deposan.  

3) Deposit on Call   

Deposit on call adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu. Biasanya deposito 

jenis ini diterbitkan oleh pihak bank dengan mengatas namakan nasabah 

dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, besaran bunga bank di hitung 

perbulan tergantung pada kesepakatan antara nasabah dan pihak bank.
15

 

 

                                                           
14

  Syamsu Iskandar, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, In Media,  Jakarta, 2013, hlm.111.   
15

 http://ekonomibisnis.net/pengertian-dan-jenis-deposito diakses pada tanggal 30 juli 2016, pukul 

21.29  WIB. 
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3. Fungsi dan Manfaat Deposito  

a. Fungsi Deposito  

1) Fungsi Intern   

Maksudnya fungsi deposito ini sangat strategis dalam membantu kegiatan 

operasional bank khususnya ruang lingkup bank itu sendiri. Jenis simpanan 

ini merupakan salah satu sumber utama modal bank yang praktis 

penggunaannya karena mempunyai limit waktu. Deposito ini bagi suatu bank 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal suatu bank, dan disamping itu 

juga membantu menjaga posisi likuiditas bank. Kebutuhan akan modal kerja 

suatu bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubungan dengan salah satu 

fungsi utamanya yakni sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari 

masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.
16

 

2) Fungsi Ekstern   

Fungsi ekstern ini dikaitkan dengan fungsi yang ada diluar perusahaan bank 

yakni sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa yang 

memeperlancar arus pembayaran uang. Dalam upaya mencapai tujuan 

pembangunan nasional diharapkan lembaga perbankan dapat berperan dalam 

mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 

kearah peningkatan perkembangan perekonomian nasional maupun 

internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin 

luas, untuk itu bank harus mampu menghadapi persaingan yang sehat dan 

efisien. Deposito ini merupakan sarana penghimpunan dana dalam jumlah 

yang besar, dengan demikian pemerintah sangat mengharapkan inisiatif dari 

                                                           
16

 http://www.landasanteori.com /pengertian-jenis-fungsi-deposito diakses pada tanggal 30 juli 2016, 

pukul 21.57 WIB. 
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masyarakat untuk menanamkan dana yang lebih ini melalui deposito demi 

meununjang pembangunan yang senantiasa membutuhkan dana yang relatif 

besar. 

 

b. Manfaat Deposito   

Setiap bank tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam 

jumlah yang besar, dengan banyaknya simpanan masyarakat di bank, maka bank 

akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak 

pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Persaingan yang tajam menuntut 

setiap bank dapat mencari dan memperoleh cara yang khusus serta menarik 

simpanan masyarakat ini. Dana deposito ini disamping bermanfaat dalam 

pembiayaan aktifitas bank, juga berguna untuk memenuhi kebutuhan dana 

pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

F.  Tindak pidana Perbankan  

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan 

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi 

di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak 

pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya intern. 

Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan 

tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana 
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perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga 

perbankan. 

Menurut Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di Bidang 

Perbankan membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana 

di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan 

terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan 

dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.
17

 

Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-

perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Tidak pidana di bidang perbankan terdiri atas 

perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha 

pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan 

pidana di luar Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, seperti KUHP. 

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat 2 pengertian yaitu: 

a. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Pokok-Pokok Perbankan. 

b. ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum 

Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak 

Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 Tentang 
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 Kristian dan Yopi Gunawan, Op.Cit., hlm. 35. 
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Subversi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana 

Ekonomi. 

Pasal 49 ayat (1) 

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja : 

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau 

dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suatu bank ; 

b. menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya 

pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen 

atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;  

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam 

laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, 

mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 

pembukuan tersebut,  

d. diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 

15  tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 (sepuluh 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar 

rupiah). 

 

Dalam Pasal 49 ayat (1) ini terdapat 3 delik yang merupakan TP Usaha Bank  yaitu: 

a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan/laporan/rekening suatu bank 

(Window Dressing) 

b. Menghilangkan atau tidak memasukan pencatatan dalam pembukuan/  

laporan/ rekening suatu bank 

c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan /laporan 

/rekening suatu bank 
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1. Pelaku Tindak Pidana Bank 

Pada umumnya pelaku tindak pidana perbankan dibagi dalam beberapa kategori, 

yaitu :
18

  

a. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hukum 

yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Menteri Keuangan. Praktik 

perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk giro,deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain (Pasal 

46 UU No. 10 Tahun 1998). 

b. Perbuatan pidana yang di lakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun 

direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank 

Indonesia mengenai usahanya mau pun neraca untung rugi secara berkala 

sesuai dengan tatacara yang ditentukan Bank Indonesia (Pasal 48 No. 10 

Tahun 1998). 

c. Perbuatan pidana yang di lakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai 

bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, 

mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “segala 

dokumen perbankan” (Pasal 49 Ayat 1 No. 10 Tahun 1998). 

d. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank 

yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima 

komisi/menerima sogok) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian 

                                                           
18

Budiyono, Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, Jurnal 

Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto, hlm. 115. 
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kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang 

menyangkut transaksi perbankan (Pasal 49 Ayat 2 No. 10 Tahun 1998). 

e.  Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan 

yang membiarkan terjadinya pelanggaran undang-undang perbankan 

ataupun peraturan lainnya (Pasal 50 No. 10 Tahun 1998). 

Pada umumnya dalam pelaksanaan tindak pidana yang terorganisir ini terdapat 

pembagian tugas di antara mereka yaitu sebagai koordinator, sponsor, ahli pemalsu 

warkat, ahli pemalsu tanda tangan, ahli pencukil nomor seri, ahli pemalsu identitas, 

nasabah bank baik dalam maupun di luar negeri. Tindak pidana yang telah 

terorganisir rapi ini pada umumnya menggunakan cara ”cut out” yaitu di antara para 

pelaku tidak saling kenal. 

2. Keterlibatan Orang Dalam Bank 

Dengan kemunculan bank-bank baru maka terjadilah persaingan yang ketat antar 

bank di dalam menjaring dan menyalurkanya kepada masyarakat. Dalam persaingan 

ini bank-bank menawarkan produk baru dengan pelayanan serta prosedur yang 

mudah dan cepat, sehingga tanpa disadari kurang diperhatikan aspek keamananya. 

Hal-hal yang demikian segera dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk 

melakukan tindak pidana di bidang perbankan Disamping itu, mengingat pula 

kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Terjadinya tindak pidana di 

bidang perbankan, baik bank sebagai sarana maupun bank sebagai sasaran.  

Pelaku tindak pidana perbankan merupakan orang bank itu sendiri  yang dalam hal 

ini, karena hampir tidak akan terjadi pembobolan bank tanpa adanya keterlibatan 
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orang dalam bank itu sendiri.
19

 Hal tersebut merupakan faktor kesalahan dari 

internal yang pada dasarnya dapat dicegah agar tidak terjadi. Sebaliknya kejadian 

eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat 

dihindari. Peristiwa menyebabkan timbulnya risiko bagi Bank yang bersumber dari 

eksternal seperti bencana alam, bencana akibat manusia seperti kerusuhan, krisis 

ekonomi global, krisis ekonomi lokal.
20

 

G. Pembarengan Tindak Pidana 

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pembarengan ialah terjadinya dua atau lebih 

tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali 

belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana 

berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga 

terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.
21

 

1. Beberapa Pandangan tentang Pembarengan Tindak Pidana (CONCURSUS / 

SAMENLOOP) 

Ada 2 (dua) pandangan mengenai persoalan Concursus ini, yaitu:
22

 

1). Pendapat yang memandang persoalan concursus sebagai masalah tentang 

pemberian pidana. Penganutnya adalagh Hezewinkel Suringa. 

                                                           
19

 https://www.jurnalasia.com/pelaku-tipibank diakses pada tanggal 10 agustus 2016, pukul 22:15 

wib.  
20

 Idroes Ferry  dan Sugiartio, Manajemen Risiko Perbankan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm.8-

9.   
21

 Adami Chazawi, Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & 

Peringanan, Kejahatan Aduan, Pebarengan & Ajaran Kausalitas, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2007, hlm. 109. 
22

 Diah Gustiniati dan Budi Rizki, Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia, Justice 

Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm.179. 
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2). Pendapat yang memandang persoalan concursus sebagai bentuk khusus dari 

tindak pidana. Penganutnya: Pompe, Mezger, dan Moeljatno. 

2. Pengaturan Concursus / Samenloop dalam KUHP 

Ketentuan tentang concursus dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 – Pasal 71, terdiri 

dari: 

a. Perbarengan Peraturan (Concursus idealis/Eendaadse Samenloop), diatur 

dalam Pasal 63 KUHP. 

b. Perbuatan Berlanjut (Voortgezettehandeling/Delictum Continuatum), diatur 

dalam Pasal 64 KUHP. 

c. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis/Merdaadse Samenloop), diatur 

dalam Pasal 65 - Pasal 71 KUHP 

3.Pengertian Concursus / Samenloop 

Sebenarnya di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai concursus, namun 

demekian dari rumusan pasal-pasal diperoleh pengertian sebagai berikut: 

1). Ada Concursus Idealis, apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi 

masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap 

melakukan beberapa tindak pidana diatur dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut:  

(1). Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka 

yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-

beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 

berat. 
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(2). Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, 

diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus 

itulah yang digunakan. 

2). Ada Voortgezette Handeling, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan 

yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau 

pelanggaran), tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang 

harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Diatur dalam Pasal 64 KUHP:
23

 

a. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), maka 

hanya dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 

b. Begitu juga hanya dikenakan satu pilar pidana, jika orang dinyatakan salah 

melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang 

yang dipalsukan atau yang dirusak itu. 

c. Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 

365, Pasal 373, Pasal 379, dan Pasal 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut 

dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25,- maka ia 

dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, dan 

Pasal 406. 

 

                                                           
23

 Ibid., hlm.180. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa unsur Voortgezette Handling 

terdiri dari : 

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan 

2. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran; 

3. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga 

harus di pandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut. 

Mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai 

salah satu perbuatan berlanjut”, M v T memberikan 3 (tiga) kriteria : 

a. Harus ada satu keputusan kehendak; 

b. Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan 

c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama. 

3). Ada Concursus Realis, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 

masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran), 

tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau sejenis (diatur 

dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 70 bis KUHP).
24

 

Secara singkatnya, dikatakan ada concursus realis apabila: 

a. Seseorang melakukan beberapa perbuatan 

b. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak 

pidana dan tidak perlu sejenis 

                                                           
24

 Ibid., hlm.181. 
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c. Di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan belum ada putusan hakim 

yang berkekuatan tetap. 

Pasal  65 KUHP 

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 

diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. 

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang 

diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum 

pidana yang terberat ditambah sepertiga. 

Pasal 66 KUHP 

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus 

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis , maka 

dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 

maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 

(2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana 

kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. 

Pasal 70 KUHP 

(1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan Pasal 66, 

baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan 
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pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri 

tanpa dikurangi. 

(2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan 

pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya 

pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan. 

Pasal 70 bis KUHP 

Dalam menggunakan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70, kejahatan-kejahatan tersebut 

dalam Pasal 302 Ayat (1), Pasal 352, Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, dan Pasal 482 

dianggap sebagai pelanggaran, tetapi dengan pengertian bahwa dijatuhkan pidana-

pidana penjara atas kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
1
  

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis 

Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara mempelajari bahan–bahan pustaka yang berupa literature seperti perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para 

sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian jenis 

normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data 

yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.
2
 

 

 

                                                           
1
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18.  

2
 https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif/  di akses pada tanggal 1 Oktober 2016    

Pukul 22:25 WIB 
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B. Sumber Data dan Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. 

1. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang  digunakan untuk menganalisa melalui literatur dan 

studi pustaka yang sesuai dengan kebutuhan data tersebut terdiri dari :
3
 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari : 

1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang Nomor : 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk 

c. Bahan Hukum Tersier 

                                                           
3
  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, RajaGrafindo Persada,    

2012, hlm.1. 
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Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti teori atau 

pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai refrensi atau literatur 

buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

  

C. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data  

1. Metode pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:  

a.  Studi Kepustakaan (library research)   

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis 

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Pengolahan Data    

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya  

diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Identifikasi 

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam   

penelitian ini.  
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b. Editing   

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui 

apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. 

Selanjutnya apabila  ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan 

terhadap data yang kurang  lengkap akan diadakan penambahan.  

c. Klasifikasi Data  

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis.  

d. Sistematika data   

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan 

dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 

 

D. Analisis Data  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data 

dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian diinterpretasikan 

dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematik, kemudian  diinterpretasikan 

dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang  berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan 

terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan  menuju pada suatu 

kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu 

suatu cara penarikan  kesimpulan dari hal yang khusus ke  hal yang umum 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terhadap putusan 

perkara Nomor 1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet 

deposito dalam perkara Putusan Nomor: 1343/Pid/Sus/204/PN-Tjk adalah terdakwa 

melakukan perbuatan melawan hukum memang yaitu tindak pidana perbankan 

yang merupakan perbuatan berlanjut dari tahun 2009 – tahun 2013, Pada diri 

terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa, Penyalahgunaan 

wewenang yang dimiliki pelanggaran terhadap peraturan yang ada berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  pengganti Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1997 tentang Perbankan. Tidak ada alasan pembenaran atau pemaaf atas apa 

yang telah dipenuhinya perbuatan melawan hukum dan kemampuan bertanggung 

jawab. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yaitu 6 tahun penjara lebih 

rendah dari tuntutan penuntut umum yaitu 8 tahun penjara.  

2. Dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pemalsuan bilyet deposito pada Putusan Nomor:  

1343/Pid/Sus/2014/PN-Tjk, adalah sudah berdasarkan teori dasar pertimbangan 

hakim yaitu kebijakan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa 6 tahun pidana 
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penjara yang berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis bertujuan untuk 

memberikan keadilan bagi pelaku, para korban maupun masyarakat. Selain itu yang 

mendasarkan putusan yaitu dakwaan penuntut umum dengan pidana penjara selama 

8 tahun penjara.  Serta alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

dan keterangan terdakwa. Terdapat pula keadaan yang meringankan dan 

memberatkan bagi terdakwa. Walaupun pertimbangan dalam hal meringankan 

lebih dominan. Tetapi dalam hal ini hakim telah benar memberikan hukuman 

pidana penjara 6 tahun penjara.  

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih jeli dan cermat dalam melakukan 

pemeriksaan atau audit, pengawasan, dan penyidikan terhadap lembaga 

keuangan khususnya dibidang perbankan. Dimaksud agar meminimalisir 

tindak pidana perbankan yang akan terjadi. 

2. Aparat penegak hukum harus lebih berani menghukum para tedakwa dengan 

hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa serta 

para pegawai bank lainnya yang akan melakukan tindak pidana perbankan.  

3. Diharapkan kepada para nasabah bank agar harus lebih berhati-hati dan di 

sarankan untuk bertransaksi sesuai  prosedur yang berlaku.  
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