
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perbankan 

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 

Strafbaar feit yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, 

perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam 

dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak 

pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
10

 

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana.Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam 

KUHP dikenal istilah strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dikenal 

denganistilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa 

pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.
11 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan 

orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di 

                                                 
10

 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69. 
11

 Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86. 
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Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana 

ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.
 

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat 

sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau “strafbaar 

feit”.Pengertian dati strafbaar feit menurut Pompe antara lain:
 

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

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 

menyelamatkan kesejahteraan umum. 

b. Definisi menurut hukum positif merumuskan “strafbaar” adalah suatu 

kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai 

perbuatan yang dapat dihukum. 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang 

dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut 

meliputi perbuatan pasif dan aktif.Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak 

pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak 

pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta 

adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena 

melanggarperaturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang 

berupa pidana tertentu.Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus 
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mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam 

perbuatan tersebut. 

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan 

pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-

undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan 

tindak pidana di bidang perbankan.
12 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman 

memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak pidana perbankan dan 

tindak pidana di bidang perbankan, yaitu
13 

a.  Tindak pidana perbankan adalah: 

1. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 (Undang-Undang Perbankan).
14 

2.   Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya 

sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.
15

 

  

                                                 
12

BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan 

Perbankan, BPHN, Jakarta, 1992, hlm. 68. 
13

Ibid, bandingkan dengan Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 

1995, hlm. 14, 
14

BPHN, Departemen Kehakiman, Op. Cit., hlm. 18 
15

Ibid, hlm. 8. 
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b.Tindak pidana di bidang perbankan adalah: 

1) Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan 

kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun 

sebagai sarana.
 

2) Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-

Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, 

penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan 

lembaga perbankan. 

Apabila ditinjau dari kedua pengertian istilah tersebut di atas, maka terlihat 

perbedaan yang cukup mendasar.Secara terminologis, istilah tindak pidana 

pebankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di 

bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis 

perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam 

menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan 

peraturanperaturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat 

ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, 

selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat 

untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak 

pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan 

perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, 

atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-

Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan 

perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan 
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Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara 

lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana 

berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti money laundering 

dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, Tindak pidana perbankan lebih 

tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus 

hanya dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.
 

Moch.Anwar membedakan pengertian Tindak pidana perbankan dengan tindak 

pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-

perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam 

menjalankan usaha bank.
16 

Khusus untuk tindak pidana perbankan, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua 

sisi pengertian, yakni sempit dan luas.Dalam pengertian sempit, tindak pidana 

perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan 

pidana menurut Undang-Undang Perbankan. Sementara dalam pengertian luas, 

tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-

Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan 

dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga 

meliputi kejahatan pasar modal (capital market crime), kejahatan komputer 

                                                 
16 

Marjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan 

Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, 

hlm.74. 
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(computercrime), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, 

maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (custom crime).
17

 

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank 

Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/INTERN tanggal 23 Juli 

2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak 

Pidana Perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai 

tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai 

dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek 

(pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu 

perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan 

yang wajib dilakukan. 

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana 

seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak 

pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun 

pelaku.Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas 

pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu 

negara.Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan 

dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama.Sementara 

itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada 

                                                 
17

N.H.T. Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala 

Permata, Jakarta, 2008, hlm. 212. 
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keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan 

dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya. 

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, 

yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori 

kejahatan terdiri dari tujuh, yaitu Pasal 46,47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 

50A. Sementara itu, Tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran 

dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan 

sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2).Penggolongan 

Tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan 

ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini 

mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan 

masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya 

kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan 

bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Harapan penggolongan 

Tindak pidana perbankan sebagai kejahatan, agar dapat lebih terbentuk ketaatan 

yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Sementara 

Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksitindak pidana 

perbankan dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai 

dengan Pasal 66. 

Perbandingan antara Undang-Undang Perbankan yang mengenakan sanksi 

kumulatif pidana penjara dengan pengenaan terendah 2 tahun sampai dengan 

tertinggi selama 15 tahun ditambah denda terendah sebesar Rp.4 miliar dan 

tertinggi sebesar Rp.200 miliar, dengan beberapa sanksi yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan lain seperti Undang- Undang Pencegahan Dan 
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Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang hanya 

mengenakan sanksi pidana penjara tertinggi selama 20 tahun ditambah denda 

tertinggi sebesar Rp.10 miliar,14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang 

mengenakan sanksi pidana dengan empat variasi, yaitu kumulatif dengan 

pengenaan pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi seumur hidup ditambah 

denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar, kumulatif dengan 

sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun ditambah denda paling banyak 

Rp.50 juta, kumulatif dan alternatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling 

lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.150 juta, kumulatif dan 

alternatif pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi 20 tahun dan/atau pidana 

denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar,15 dan KUHP, seperti 

penggelapan yang mengenakan sanksi pidana penjara maksimal selama 4 tahun 

dan denda maksimal sebesar Rp.900,-, maka sanksi pidana yang diatur dalam 

Undang-Undang Perbankan untuk pidana penjara sudah seimbang dengan 

pengaturan dalam Undang-Undang UU TPPU, Undang-Undang Tipikor, dan 

KUHP, sementara untuk sanksi pidana denda, Undang-Undang Perbankan 

mengenakan sangat tinggi bahkan tertinggi bias mencapai Rp.200 miliar. 

B. Pengertian Nota Kesepahaman 

Nota Kesepahaman adalah sama denganMemorandum of Understanding (MoU) 

yang seringmenjadi dasar bagi suatu kerjasama diantara beberapalembaga.Nota 

kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) adalah sebuah dokumen 

legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.MoU tidak seformal 

sebuah kontrak. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Legal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persetujuan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak
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Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek 

hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan 

kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu. Dasar 

penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan 

para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan (Black’s Law Dictionary). 

Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam 

perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of 

understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. 

Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian 

dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan ke dalam 

kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.Suatu perjanjian 

pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.
18

 

C. Nota kesepahaman Bank Indonesia dengan POLRI dan Kejaksaan RI 

Koordinasi antara Bank Indonesia dan penegak hukum telah dilaksanakan sejak 

tahun 1997 dengan penetapan Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Gubernur Bank 

Indonesia No.KEP- 126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, No.30/6/KEP/GBI tanggal 

6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang 

Perbankan, yang kemudian pada tanggal 20 Desember 2004 diganti dengan Surat 

Keputusan Bersama No.KEP-902/A/J.A/12/2004;No.POL:Skep/924/XII/ 2004; 

dan No.6/91/KEP.GBI/2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di 

Bidang Perbankan (SKB Tindak pidana perbankan), dan akhirnya pada tanggal 19 

                                                 
18

Dikutip pada http://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding diakses pada 21 April 

2013 

http://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding
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Desember 2011 diganti dengan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia 

No.13/104/KEP.GBI/2011,No.B/31/XII/2011,No.Kep-261/A/JA/12/2011 tentang 

Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan. 

Maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi BI POLRI dan 

kejaksaan RI untuk melakukan koordinasi memperkuat penerapan tata kelola 

kepemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan bank Indonesia,kepolisian 

Negara republikIndonesia dan kejaksaan republik Indonesia.Tujuannya 

tercapainya koordinasi dalam rangka mempelancar,mempercepat,dan 

mengoptimalkan penanganan tindak pidana perbankan.
19

 

Ruang lingkup dalam penanganan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur 

dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50undang undang no 7 tahun 1992 tentang 

perbankansebagai mana telah diubah dengan UU NO 10 tahun 1998 atau pasal 59 

sampai dengan pasal 66 UU NO 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.Bentuk 

koordinasi penanganan tindak pidana perbankan  meliputi: 

a. Pembahasan dugaan tindak pidana perbankan. 

b. Pelaporan tindak pidana perbankan. 

c. Penyedian sanksi. 

d. Penyediaan ahli 

e. Pemblokiran rekening 

f. Penyitaan uang dan dokumen 

g. Tukar menukar informasi 

                                                 
19

Nota kesepahamanantara bank indonesia, polri, dan kejaksaan republik indonesia tahun 

2011tentang tindak pidana perbankan bab I pasal1. 
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h. Evaluasi 

i. Kegiatan lainnya. 

Dalam pelaksanan nota kesepahaman ini di bagi menjadi beberapa tim yaitu : 

1. Tim koordinasi 

2. Tim pengarah 

3. Tim pleno 

4. Tim kerja 

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak terhitung 

tanggal di tandatanganinya nota kesepahaman ini.dapat diperpanjang berdasarkan 

persetujuan BI, POLRI dan Kejaksaan RI dengan terlebih dahulu melakukan 

koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum perubahan atau tiga bulan sebelum 

berakhirnya nota kesepahaman ini.Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum 

jangka waktu dengan ketentuan pihak yang mengakhiri nota kesepahaman 

memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 

tiga bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini. Biaya yang timbul dari 

kegiatan ini dibebankan oleh bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di bank Indonesia. 

 

 

 

 

 

 


