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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan sering menjadi sorotan dari banyak kalangan baik itu 

para ekonom, pengamat politik, pengamat hukum bahkan bagi masyarakat 

Hal ini dikarenakan industri perbankan merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan 

nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. Stabilitas usaha perbankan sangat diperlukan untuk menjaga

umum.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank yang merupakan tempat

penghimpun dana masyarakat, sehingga jangan sampai krisis keuangan yang

terjadi pada tahun 1998 lalu tidak terulang kembali.

Kepercayaan terhadap lembaga perbankan merupakan kunci utama dan

kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam 

pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank 

untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Permasalahan dunia perbankan Indonesia sering menghiasi 

pemberitaan media baik cetak meupun elektronik, bukan karena prestasi yang 

diperolehnya namun lebih banyak memberitakan tentang nasib buruk yang 

dialami oleh bank-bank di Indonesia

Tahun 2004 lalu dunia perbankan dikejutkan dengan terungkapnya 

skandal Bank Global Tbk. Pengurus dan sekaligus pemilik bank ini 

melakukan praktik yang tidak patut dilakukan oleh seorang bankir dan
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merupakan tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Perbankan 

No. 10 Tahun 1998, antara lain tidak bersedia memberikan keterangan kepada 

pengawas (pasal 48) memusnahkan dokumen, serta menerbitkan surat 

berharga fiktif (pasal 49), sehingga pada bulan januari 2005 bank tersebut 

terpaksa dibekukan dan dicabut izinnya

Bank Global bukan satu-satunya pelaku kejahatan perbankan yang 

terjadi melanda industri perbankan Indonesia pada tahun 2004. sebelumnya 

ada Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali yang menurut pengawas bank (Bank 

Indonesia) juga melakukan tindakan yang tidak patut, mengalami kerugian 

besar dan akhirnya izin usahanya dicabut.

Selain kedua bank di atas, kejahatan perbankan yang dilakukan oleh 

orang dalam juga terjadi di tubuh Bank BNI 46 melalui transaksi L/C (Ietter of

Credit) yang merugikan negara senilai Rp 1,7 triliun. Kejahatan perbankan

yang melibatkan orang dalam di tubuh bank BNI ini dilakukan oleh Mantan

Pimpinan Pelayanan Nasabah Bank Luar Negeri Edy Santoso dan mantan 

Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru, Koesadiyuwono. Perkara bank BNI 46 

ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan 15 

tahun penjara untuk Edy Santoso Mantan Pimpinan Pelayanan Nasabah Bank 

Luar Negeri, dan 16 tahun penjara untuk Koesadiyuwono Mantan Kepala 

Cabang BNI Kebayoran Baru. Sedangkan untuk otak pembobolan Bank BNI’ 

46 ini, Adrian Herling Waworuntu anak pimpinan perusahaan PT Gramarindo 

Group saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan.1

Loc Cit
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Tindak pidana di bidang perbankan yang bermunculan akhir-akhir ini, 

baik Bank milik Pemerintah maupun seperti Bank BNI, Bank BRI dan Bank 

Mandiri maupun kasus bank Swasta seperti Bank Asiatic,Bank Global, Bank 

Bali pada dasarnya merupakan penggerogotan yang mengakibatkan runtuhnya 

sistem perbankan nasional.

Dalam kasus BLBI, menurut perhitungan Badan Pemerinksa Keuangan 

(BPK) dari 10 Bank Beku Operasi (BBO), 18 Bank Beku Kegiatan Usaha 

(BBKU) dan 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL), diindikasikan kerugian negara 

mencapai Rp 84,8 triliun.2 Belum lagi kasus kejahatan perbakan lainnya baik 

dalam skala besar maupun skala kecil Bank BNI Cabang Radio dalam dan 

Halim Rp 350 milyar, bank BRI CABANG Segitiga Senen, Bank BRI Capem 

pasar Tabah Abang dan bank BRI KCP Surya Kencana Bogor Rp 197 milyar 

dan Bank Mandiri cabang Prapatan Senen dan Bank Bank Mandiri cabang 

Tanjung Periuk masing-masing Rp 120 milyar dan Rp 50 milyar.3

Kejahatan perbankan di atas bukan satu-satunya skandal yang melanda 

dunia perbankan Indonesia, jauh sebelumnya telah terjadi tindak pidana 

perbankan yang terjadi di tubuh Bapindo, Bank BCA, Bank Bali, Bank BNI 

46 cabang New York yang terjadi pada tahun 1988 serta banyak lagi kasus 

kejahatan perbankan yang terjadi.

Mengenai kejahtan ini J.E. Sahetapy menyatakan bahwa;4

berbicara mengenai kejahatan dan penjahat saya berkesimpulan 
bahwa kejahatan mengandung mengandung konotaaasi tertentu, 
merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung

2 Marwan Efendi, Tipologi Kejahatan Perbankan Dari perspektif Hukum Pidana Sumber 
Ilmu jaya, Jakarta, 2005, Hlm 2

3 Ibid Hlm.
4 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001, Hlm 2
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variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah 
laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas 
atau minoritas masyarakat sebagai sualu perbuatan anti sosial, suatu 
perkosaan terhadap nilai sosial atau perasaan hukum yang hidup 
didalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Pernyataan kriminolog di atas menunjukkan bahwa kejahatan bukan 

hanya pelanggaran terhadap undang-undang tetapi juga pelanggaran terhadap 

masyarakat, kejahatan menimbulkan derita dan nestapa bagi 

masyarakat. Dalam kejahatan perbankan telah terjadi pelanggaran terhadap 

undang-undang sekaligus juga pelanggaran terhadap norma masyarakat dan 

tentu saja mayarakat mengalami kerugian dan derita akibat kejahatan 

perbankan ini.

norma

Memperhatikan kejadian-kejadian yang dialami perbankan Indonesia 

khususnya kejahatan terhadap perbankan sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada ilustrasi di atas, tampaknya perangkat hukum masih ketingalan artinya 

perangkat hukum belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan 

perbankan dengan memperhatikan kemajuan teknologi, misalnya penggunaan 

komputer, yang belum didukung ancaman bagi penyalahgunaan oleh orang- 

orang tertentu baik karyawan bank maupun masyrakat.

Apabila kita membahas lebih jauh masalah perundang-undangan di 

bidang perbankan yang masih kurang jelas dan bertentangan antara 

perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Perundang-undangan ini 

juga sering kali tidak sesuai dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh 

pemerintah sehingga seringkah menimbulkan masalah kejahatan perbankan, 

sebagai contoh: Deregulasi pencabutan kredit likuiditas yang dikenal dengan 

Pakto 88, menurut Rasyim Wiraatmadja, advokat dan ahli hukum perbankan
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“ diregulasi ini cacat hukum karena seteah dikeluarkannya kebijakan 
tersebut kredit likuiditas untuk membantu bank-bank yang limbung 
sudah tidak ada lagi. Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 32 
Undang-undang Bank sentral. Padahal pemberian kredit likuiditas 
sebetulnya adalah tugas bank Sentral. Menurut Pasal itu, BI “dapat” 
memberikan kredit Likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi 
kesulitan likuiditas, memang kata ‘dapat’ bukan berarti suatu 
kewajiban.”5

Belum lagi masalah sumber daya manusia baik itu pegawai bank 

maupun para penegak hukum yang menangani perkara pidana yang berkaitan 

dengan perbankan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olek 

Kejaksaan Agung dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 

1981, ternyata telah terjadi korupsi terselubung dalam pemberian kredit yang

melibatkan orang dalam, dalam penelilan tersebut dinyalakan bahwa:

Terdapat agunan 28, 57 % yang tidak dilakukan taksasi;a.

b. Bank pemerintah memeiliki kemampuan meyediakan dana untuk

pemberian kredit dengan bunga rata-rata rendah. Hal ini mendorong 

banyak nasabah untuk meminjam uang pada bank-bank pemerintah dan 

berupaya agar lolos dalam seleksi walaupun persyaratan-persyaratan yang 

telah ditentukan tidak dapat dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut 

antara lain meliputi jaminan, nilai jaminan maupun prosedur. Nasabah 

terebut menyediakan dana balas jasa peluang tersebut sering dimanfaatkan 

para pegawai bank;

Adanya kebiasaan nasabah untuk memberik “service” kepada pegawai 

bank. Tanpa uang service yang dikehendaki pegawai bank, maka nasabah 

bank mengalami hambatan.6

c.

Ledcn Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tidak Pidana Terhadap Perbankan 
Penerbit Djambatan, Cetakan ke 2, Jakarta, 2005, Hlm 10-11 

6 Ibid
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Praktek kecurangan di alas tentunya tidak dilakukan sendiri oleh 

bankir pemilik bank ataupun pegawainya pada bentuk laporan finansial suatu 

bank perlu rekayasa akuntansi yang dilarang oleh standar tata kelola 

perusahaan yang baik yang dilakukan oleh seorang akuntan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa sulitnya dalam melakukan 

pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perbankan, karena dalam tindak 

pidana perbankan juga sering menyangkut adanya tindak pidana korupsi, 

penipuan, money loundring, cyber crime, bahkan kejahatan konvensional 

sekalipun.

Untuk melakukan pemeberantasan dan pencegahan tindak pidana

perbankan perlu adanya suatu sistem penanggulangan menyeluruh agar 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perbankan ini berhasil. Untuk

melakukannnya maka yang perlu diperhatikan pertama kali adalah masalah
•j

substansi hukum (legal substance) yaitu Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 hasil revisi dari

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tidak memberikan definisi jelas mengenai 

kejahatan perbankan, di Amerika Serikat bank fraud diartikan sebagai “he 

criminal of fence of knowingliy executing, or attempting to execute, a scheme 

or artifice to defraud a fmancial institution, or to obtain property ownedby 

under the control of fmancial istitution, by means of false or fraudulent

Menurut Soeijono Soekanto faetor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara
lain adalah
a. Faetor hukumnya sendiri
b. Faetor penegak hukum
c. Faetor sarana dan fasilitas;
d. Faetor masyarakat
e. Faetor kebuday>aan

Lebih lanjut dapat dilihat dalam Soeijono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Penegakan Hukum, rajawali Pers, cetakan Pertama, Jakarta, 1983
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pretenses, rcprcscnfcitions or prowiises. $ Meski tidak memberikan definisi 

tentang kejahatan perbankan, namun Undang-Undang No 7 1992 Jo UU No 

10 1998 tentang Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang 

diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasasl 50A. Ketiga belas tindak 

pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam tindak pidana yaitu:

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;

b. Tindak pidana yang berkaitan degan rahasia bank;

c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan;

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana di dalam undang 

Undang perbankan UU No 7 1992 Jo UU No 10 Tahun 1998, apabila kita 

perhatikan dengan seksama sering menimbulkan permasalahan dalam

prakteknya. Sebagai contoh dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (1).

Pertama, pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan

‘menghimpun dana dari masyarakat’ yang diizinkan oleh Bank Indonesia.

Kedua apakah simpanan yang dimaksud dalam pasal ini hanya berupa giro, 

tabungan, deposito, dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu. Ketiga apakah si pelaku harus menggunakan nama 

bank atau tidak. 9

Dalam praktek peradilan penafsiran ini sulit dipahami oleh para 

penegak hukum apabila ada suatu usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat namun bukan merupakan sebuah bank, misalnya dalam kasus PT.

Zulkamain Sitompul, Memberantas Kejahatan Perbanka: Tantangan Pengawasan 
bank, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24-No.l, Tahun 2005, Yayasan Pengembangan Hukum 
Bisnis, 2005, Hlm 7

9 Baca Pasal 46 UU No. 7 1992 Jo UU NolO Tahun 1998 Tentang Perbankan
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menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang kurang jelas dan 

kepada penyimpan dana diberikan seperangkat tekstil untuk meminjam 

sejumlah uang. Menurut Bank Indonesia sebagai pengawas kegiatan PT.MLM 

ini telah termasuk kategori bank gelap yang melanggar ketentuan pasal 46 UU 

perbankan.

Selain mengenai perumusan suatu tindak pidana oleh undang-undang 

ini yang kurang jelas, dalam praktek peradilan juga sering timbul masalah 

mengenai bentuk pidana dan berat ringannya pidana Perumusan sanksi pidana

di dalam Undang Undang Perbankan UU NO 7 1992 Jo UU No. 10 tahun 1998

sebenarnya sudah baik karena menggunakan perumusan kumulatif dan 

kumulatif alternatif, namun demikian berat ringannya pidana denda di dalam 

undang undang ini kurang realistis apabila dtinjau dari sudut kemampuan 

ekonomi. Penjatuhan denda yang ancamannya sangat besar di dalam Pasal 

yang mengatur ketentuan pidana dikhawatirkan akan mengalami kesulitan 

dalam pelaksanaan eksekusinya sedangkan hakim terikat pada undang-undang 

yang telah menentukan jumlah minimum dan maksimum.10

Denda yang tidak dibayar jika diganti dengan kurungan yang 

diperkenankan dalam hukum pidana paling lama 2 (dua) tahun, apabila ada 

terpidana yang dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 50.000.000.000 (lima 

puluh milyar), mungkin terpidana tersebut akan memilih kurungan 2 (dua) 

tahun penjara daripada membayar denda yang sangat besar.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana haruslah 

dipikirkan secara serius mengingat keterbatasan dan kemampuan hukum

10 Periksa pasal 46-50 UU No.7 1992 Jo UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
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pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terjadi kecenderungan 

bahwa hukum pidana digunakan untuk menakut-nakuti. Fenomena 

memberi kesan seolah olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu 

produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).11

Meskipun jenis dan berat-ringannnya sanksi itu berbeda-beda, namun 

yang jelas, semua penetapan sanksi itu harus tetap berorentasi pada tujuan 

pemidanaan itu sendiri dan berat-ringannya pidana haruslah rasional dengan 

kemampuan pelaku untuk memikulnya

Tanpa adanya tujuan pemidanaan yang jelas dan sanksi yang rasional 

maka penegakan hukum akan sulit tercapai, hal ini sejalan dengan pendapat 

Satjipto Rahaijo yang menyatakan bahwa “penegakan hukum merupakan 

salah satu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi 

kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran- 

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- 

peraturan hukum itu. Oleh karena itulah hendaknya pembuat undang-undang 

harus memperhatikan dengan seksama masalah ini nantinya

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mencoba untuk membahas

ini

lebih lanjut perundang-undangan yang terkait erat dengan perbankan. Untuk 

itu penulis menuangkan permasalahan dan jalan keluar permasalahan yang ada 

dalam skripsi yang berjudul “SISTEM PEMIDANAAN DALAM BIDANG

PERBANKAN (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 

TAHUN 1992 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998”)

11 Barda Nawawi ArieC Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm 40

12 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Sinar Baru 
Jakarta, tanpa Tahun, Hlm 24
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis. Adapun permasalahan 

yang akan dibahas adalah

Bagaimana sistem pemidanaan dalam tindak pidana perbankan1.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dengan menggunakan batas minimum

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis maka, 

ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini, dititik beratkan pada pidana, 

pemidanaan, dan tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana perbankan 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun

1998.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sistem pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana 

perbankan menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 

1998
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2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dengan menggunakan batas 

menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahunminimum

1998

E. Manfaat dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dibagi menjadi:

1. Manfaat Praktis
Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat merupakan kontribusi 

yang berharga bagi aparat hukum perbankan dalam melaksanakan tugasnya 

yang berkaitan dengan upaya penegakan, pencegahan, pemidanaan dalam 

tindak pidana perbankan.

2. Manfaat Teoritis

Pembuatan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan

sumbangan dalam dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah

pengetahuan kita terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan

khususnya di bidang tindak pidana perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penulisan

Obyek penelitian ini terfokus pada pertanggung jawaban pidana, 

sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan menurut UU 

Nomor 7 1992jo UU Nomor 10 1998.

2. Tipe Penulisan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu 

penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitansuatu
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dengan hukum pidana dengan pendekatan melalui pengkajian UU Perbankan, 

kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Bank Indonesia

(UUBI)

3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari

data sekunder berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti 

UUD 1945, ketetapan M PR, KUHP, yurisprudensi, traktat, peraturan 

Perundang-undangan yang erat hubungannya dengan pertanggungajwaban 

tindak pidana perbankan seperti UU Nomor 7 1992 Jo UU NolO Tahun

1998 tentang tindak pidana perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, koran, majalah dan sumber

bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan

masalah tanggung jawab pidana perbankan dan sistem pemidanaan atau

pola penjatuhan sanksi pidana perbankan. Bahkan menurut Rony Hanitijo, 

dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk 

dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan obyek kajian 

penelitian.13

c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi

13 Rony Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982, hlm 24



13

kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.14 Surat kabar, majalah 

mingguan, juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang surat kabar 

dan majalah minggguan ini memuat informasi yang sesuai dengan objek 

kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam karya tulis ini diperoleh melalui dokumentasi, 

yaitu dengan melakukan analisa studi kepustakaan yang didapat dari bahan 

hukum primer yaitu peraturan Peraturan perundang-undangan, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa buku-buku dibidang hukum

pidana, tulisan-tulisan singkat para sarjana hukum, maupun kamus hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (berupa data-data) diproses diperiksa dan diteliti

kemudian data-data ini dihubungkan dengan konsep atau teori yang ada

sehingga menghasilkan data deskriptif. Selanjutnya data disimpulkan dalam

suatu kesimpulan.

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mainudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Smgkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hlm 14-15
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