
     

 

BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA 

YANG DILAKUKAN ANALIS KREDIT 

 

3.1 Pertanggungjawaban Pidana. 

Dalam suatu pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan 

suatu perbuatan pidana dan disertai dengan suatu unsur kesalahan maka telah 

dianggap terjadi tindak pidana dan kemudian terpenuhilah unsur – unsur 

pertanggungjawaban pidananya. Menurut Barda Nawawi Arief, harus dipastikan 

terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan maka baru ada 

pertanggungjawaban pidana. Masalah ini menyangkut seorang subyek tindak 

pidana yang dirumuskan oleh pembuat undang – undang untuk tindak pidana yang 

berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pengertian subyek tindak 

pidana meliputi dua hal yaitu tentang siapa yang melakukan dan siapa yang 

mempertanggungjawabkan, tetapi pada akhirnya semua bergantung pada system 

perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh undang – undang.48 

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : 

M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal  4 Februari 1982 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana 

                                                        
48  Dwidja Prijatno, Kebijakan Legislasi tentang Sifat Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004. h.6. 
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perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 

284 KUHAP).49 

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan 

yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal 

terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam 

terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu : 

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa 

dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 

(penggelapan dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), 

dll. 

2) Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 

1999 jo UU Nomor 30 Tahun 2001. Ketentuan UU Korupsi biasanya 

diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah UU ini 

dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman 

yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara. 

3) UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ketentuan 

dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, 

Pegawai dan pihak  terafiliasi dengan bank (“orang dalam”) atau orang 

yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.50 

 

Jenis-jenis tindak pidana di Bidang Perbankan disebutkan dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) 

terdapat  tiga belas macam tindak pidana yang diatur  mulai dari Pasal 46 sampai 

dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 

empat macam: 

                                                        
49 Penjelasan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Ps. 284 Ayat (2). 

 
50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790). 
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a) Tindak pidana yang berkaitan dengana perizinan, diatur dalam Pasal 46. 

b) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 

ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A. 

c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank 

diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2). 

d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 

ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A51 

Perkataan “feit” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “sebagian dari 

suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkrlijkheid”, sedangkan “strafbaar 

feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 

dihukum”, oleh karenanya kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu 

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan.52  

Berbagai pendapat para ahli muncul dari penjelasan apa yang dimaksud 

dengan strafbaar feit itu, banyak doktrin yang berbeda – beda muncul dari para 

ahli hukum. Hazewinkel – Suringa menyebut bahwa rumusan umum dari 

“strafbaar feit” ialah “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 

                                                        

51 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790). 

 
52  P.A.F. Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1997, h. 181. 
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yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan mempergunakan sarana – 

sarana yang bersfat memaksa yang terdapat di dalamnya”.53 

Sedangkan menurut Pompe “strafbaar feit” dapat berarti, “suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 

ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum”.54 Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai 

istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. 

Utrecht menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana.55 

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka 

akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu 

seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. 

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 

unsur subjektif dan unsur objektif.56 

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 

                                                        
53 Ibid.   

 
54 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., h.184. 

 
55 Andi Hamzah, Azas -  Azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 

86. 
56 P.A. F. Lamintang, Op.Cit., h.193. 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH ANALIS KREDIT

KRESNA PRAMESWARI



     

 

keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.  57 

Seorang ahli hukum, Simons, merumuskan unsur-unsur tindak pidana 

sebagai berikut: 

1. Diancam dengan pidana oleh hukum 

2. Bertentangan dengan hukum 

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah 

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.58 

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) dan (3) dari Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu : 

Ayat (2) : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati – 

hatian.” 

Dan ayat (3) : “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 

menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan 

nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”59 

 

Hal yang sangat jelas dipaparkan oleh ketentuan undang – undang bahwa prinsip 

kehati – hatian adalah menjadi dasar untuk melakukan segala kegiatan usaha di 

bank dengan yang terpenting pula adalah tanpa merugikan kesehatan bank, 

menjaga kesehatan bank dan tidak merugikan kepentingan nasabah dari bank itu 

                                                        
57 P.A. F. Lamintang, Op.Cit., h.194. 

 
58 Andi Hamzah, Op.Cit., h. 88. 

 
59  Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790), Ps. 29 ayat (2) dan (3). 
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sendiri. Namun apa yang terjadi apabila seorang pegawai bank dalam hal ini dapat 

disebut pula dengan account officer dari bank telah melakukan penyalahgunaan 

kewenangan baik itu sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan dalam 

melakukan penganalisisan suatu permohonan kredit oleh nasabah. 

Setiap manusia tentu berasumsi bahwa manusia lain yang berurusan 

dengannya adalah memiliki niat baik tanpa menjatuhkan manusia lain. Seorang 

analis kredit tentu berasumsi bahwa permohonan kredit yang muncul adalah 

karena suatu hal yang saya maksudkan disini adalah contohnya apabila nasabah 

tersebut membutuhkan uang untuk suatu hal. Namun asumsi baik saja tidak 

cukup, seorang analis kredit dibutuhkan kemampuannya untuk menganalisa suatu 

permohonan kredit dan menilai layak atau tidaknya jaminannya. Sejumlah 

jaminan yang tentu jaminan tersebut harus lebih tinggi nilai daripada jumlah 

permohonan kreditnya yang dimohonkan oleh nasabah tersebut. Jaminan ini 

dibutuhkan untuk sewaktu – waktu apabila nasabah tersebut tidak memenuhi 

kewajibannya, Bank dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melelang dan 

membayar hutang dari si nasabah. 

Disebutkan dalam undang – undang Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan pada Pasal 49 ayat (2) yaitu : 

(2)  Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan 

sengaja:  

a.meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima 

suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang 

berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan 

keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi 

orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas 

kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh 
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bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau 

bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan 

bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas 

kreditnya pada bank;  

 b.tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 

bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 

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

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."  

Maka pegawai bank yang dalam hal ini menjabat sebagai analis kredit 

dinilai bersalah apabila telah sengaja dan mengambil keuntungan. Keuntungan 

disini diartikan bahwa dalam kelompok orang – orang yang menjabat sebagai 

anggota dewan komisaris, Direksi atau pegawai – pegawai Bank yang dengan 

sengaja melakukan hal – hal yang disebutkan dalam pasal diatas untuk mengambil 

keuntungan bagi pribadinya dan keluarganya yang disebutkan dalam pasal 49 ayat 

(2) UU Perbankan di atas. 

Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana 

Indonesia unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : 

a) Unsur Subyektif 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa). 

Delik Dolus 

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Secara umum, 

para pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga (3) bentuk 

kesengajaan (opzet), yakni : 

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk); 

b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 

zekerheidsbewuspzijn); 

c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis). 

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajan dengan kesadaran 

kemungkinan" bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan 

untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku 

menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga di 

larang dan diancam oleh undang-undang. Prof. 

Bemmelen  menjelaskan pendapat Pompe sebagai berikut. “yang 
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dinamakan dolus eventualis adalah kesengajaan bersyarat yang 

bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak 

dikehendaki dan diketahui dari pada kemungkinan itu. Seseorang 

yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat di 

katakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika 

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa 

perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu 

menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang.” 

 

Dari uraian tersebut, dolus eventualis bertitik tolak dari kesadaran 

akan kemungkinan. Artinya, si pelaku sadar akan kemungkinan tersebut. 

Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma 

pidana. Akan tetapi, ada kalanya rumusan “sengaja” telah dengan 

sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan 

“memaksa”. 

 

Delik Culpa 

Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. 

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas : 

 1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si 

pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 

akibat, akan tetapi ia berusaha utnutk mencegah, toh timbul jug akibat 

tersebut. 

 2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si 

pelaku tidak membayangkan  atau menduka akan timbulnya suatu 

akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, 

sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 

 Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara 

“kealpaan yang disadari” dengan dolus eventualis yang hampir 

memiliki persamaan. 

 Selain daari bentuk “kealpaan” tersebut, ada juga pakar yang 

membedakan “kealpaan” sebagai berikut . 

   a.Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut dengan 

culpa lata   

   b.Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan 

culpa levis.60 

 

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

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.  

Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku 

tersebut menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu 

“percobaan untuk melakukan kejahatan” adalah :adanya suatu maksud 

atau voornemen, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai 

                                                        
60 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., h. 275. 
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suatu maksud atau suatu voornemen untuk melakukan suatu kejahatan 

tertentu. 

a. telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau adanya suatu begin 

van uitvoering dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia 

wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia 

kehendaki dan 

b. pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu 

kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah – masalah yang tidak 

bergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak 

selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia 

mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah  masalah yang berada di 

luar kemauannya sendiri.61 

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

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

lain-lain. 

 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 

Pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat : 

a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 

b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 

sampai dengan pelaksanaan kehendak 

c) Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana tenang.62 

 

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 

pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 

b) Unsur Obyektif 

       1.Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid 

Hal ini dikaitkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Weder sendiri berarti 

bertentangan dengan, melawan sedangkan recht berarti hukum. 

Terdapat berbagai doktrin yang membedakan sifat melawan hukum : 

a. Perbuatan melawan hukum formil, perbuatan melawan hukum 

yang menjadi sandaran hukumnya adalah hukum tertulis atau 

undang – undang. 

b. Perbuatan melawan hukum materiil, perbuatan melawan 

hukum yang masih terdapat kemungkinan bahwa perbuatan itu 

adalah perbuatan melanggar hukum namun belum diatur dalam 

undang – undang yang tertulis. Sandaran hukumnya adalah 

asas – asas yang terdapat dalam lapangan hukum.63 

                                                        
61 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., h. 536. 

 
62 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 

(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958) Tentang Peraturan Hukum Pidana, 

Ps. 340. 

 
63 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 71. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH ANALIS KREDIT

KRESNA PRAMESWARI



     

 

 

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan 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. 

 

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.64 

 

 

3.2 Pertanggungjawaban pidana oleh Analis Kredit 

 Kualitas kredit suatu bank sangat bergantung dari kualitas analisis 

kreditnya. Pemeriksaan  kelayakan dokumen persyaratan kredit calon Debitor 

beserta kekuatan legalitas dokumen persyaratan kredit calon Debitor, dilakukan 

dengan kunjungan langsung ke lapangan atau survey ke calon Debitor 

terhadap aplikasi kredit baru dan meninjau mengenai jaminan yang akan 

dijaminkan oleh nasabah pemohon kredit atau debitur merupakan kewajiban 

Analis Kredit secara umum. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang – 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan Indonesia dalam 

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan harus menerapkan 

prinsip kehati-hatian untuk memelihara kesehatan bank di berbagai kegiatan 

usahanya. 

Dalam bidang perbankan, bagian/staf nya berkewajiban untuk menerapkan 

prinsip kehati – hatian dalam melakukan  kegitan usaha di bidang perbankan 

sehingga apabila ia melalaikan hal tersebut dapat dikenai pidana yang dijelaskan 

                                                                                                                                                        
 
64 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, h. 194. 
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berdasarkan ketentuan pidana Pasal 49 dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Pasal 49 menyebutkan : 

(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 memasukkan 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,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 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja : 

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima 

suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang 

berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan 

keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi 

orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas 

kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh 

bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau 

bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan 

bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas 

kreditnya pada bank; 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 

ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan 

peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam 

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan   paling dan 

paling lama 8 (delapan) tahun serta denda se  kurang - kurangnya 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Perbankan tersebut, maka analis kredit harus 

bertanggung jawab atas perbuatan/kewajiban yang tidak dilakukannya tersebut. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh analis kredit merupakan tindak pidana di 

bidang perbankan. Bukan tindak pidana perbankan oleh karena ada kemungkinan 

tindak pidana yang berkaitan dengan kredit usaha bank tersebut dapat dilakukan 

nasabah dalam bentuk penipuan dokumen maupun penipuan terkait adanya 

jaminan atau agunan. 

Apabila seorang analis kredit melakukan tindak pidana yang disebutkan 

dalam Pasal 49 ayat (1) maka ia akan terkena ancaman hukuman pidana penjara 

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

denda sekurang- kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

Sedangkan apabila ia sebagai pegawai bank tidak melaksanakan langkah – 

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan 

dalam Pasal 49 ayat (2) maka seorang analis kredit dapat diancam dengan pidana 

penjara sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun 

serta denda kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” 

Apabila dalam melakukan suatu kewajibannya seorang analis kredit 

melakukan suatu penyimpangan dalam bentuk membuat atau menyebabkan 

pencatatan palsu, sebagai contoh adalah seorang analis kredit dapat membuat 

suatu permohonan kredit dengan jaminan palsu dan dengan jabatan yang 

diberikan kepadanya maka ia dapat digolongkan dengan membuat atau 
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menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan. Analis 

kredit dengan wewenang yang diberikan padanya dapat pula melakukan suatu 

perbuatan curang seperti meloloskan suatu permohonan kredit yang sebenarnya 

tidak layak diloloskan karena suatu hal. Namun karena analis kredit yang berbuat 

curang tersebut memiliki kepentingan dan dijanjikan imbalan oleh pihak pihak 

tertentu maka ia dapat pula melakukan suatu perbuatan pidana.  

Namun kesalahan tidak hanya dapat ditimpakan pada seorang analis kredit, 

dapat pula yang terjadi adalah seorang nasabah yang berniat tidak baik 

mengajukan permohonan kredit dengan jaminan palsu ataupun agunan palsu. 

Apabila seorang analis kredit tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana ini maka 

yang dipersalahkan adalah nasabah dengan itikad jahat yang ingin meraup 

keuntungan dari permohonan kredit bank yang tanpa sengaja lolos. Maka dalam 

hal ini undang – undang yang digunakan untuk mengadili nasabah tersebut adalah 

dapat menggunakan KUHP dan dapat diproses secara pidana, dengan menerapkan 

pasal pasal yang terdapat di dalamnya. Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang 

pemalsuan surat - surat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 264 

KUHP diancam pidana penjara paling lama 8 tahun. Selain itu dapat  dikenakan 

juga Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang mengatur tentang penggelapan 

yang dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun sampai dengan 5 tahun. 

Dan atas penipuan yang dilakukan nasabah, dapat diberlakukan Pasal 378 KUHP 

dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. 

Seorang analis kredit harus mampu menerapkan prinsip kehati – hatian 

dalam segala tindakan yang ia lakukan karena tindakan yang ia lakukan tidak 
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hanya menyangkut dengan reputasi dia sebagai analis kredit namun pula 

kesehatan bank juga dipertaruhkan. Karena dalam suatu bank tidak hanya satu 

nasabah yang mempercayakan tabungannya untuk disimpan di bank namun juga 

ratusan mungkin ribuan nasabah yang mempercayakan dananya tersimpan di bank 

dengan aman. Dana kredit berasal dari penyaluran uang – uang nasabah pada bank 

dan berputar kembali menjadi uang yang dipakai bank untuk melakukan kegiatan 

usahanya yang lain sebagai contoh, kredit. 

Dalam hal seorang analis kredit yang berkapasitas sebagai pegawai bank 

dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 

pembuatan suatu laporan berbagai kegiatan usaha bank, ia melakukan tindak 

pidana yang dapat dikenakan pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang – Undang Nomor 

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Atas ketidaktelitian yang dilakukan dengan 

sengaja seorang analis kredit yang menghilangkan, tidak memasukkan dan dari 

ketidaktelitian tersebut menyebabkan tidak dilakukannya suatu pencatatan dalam 

pembukuan dalam laporan keuangan maupun dokumen lain yang berkenaan 

dengan laporan kegiatan usaha bank lainnya maka ia melakukan tindak pidana 

yang dapat dikenakan pasal 49 ayat (1) huruf b, Undang – Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan.  

Analis Kredit yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, 

menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan 

dalam pembukuan atau dalam laporan – laporan kegiatan usaha – usaha bank, 

merusak catatan pembukuan maka dapat diancam dengan pidana penjara sekurang 

– kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang –
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kurang sepuluh miliar rupiah dan maksimal dua ratus miliar rupiah dan dikenai 

pasal 49 ayat (1) huruf c, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan. 

Atas suatu tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan 

orang lain seorang analis kredit yang berkapasitas sebagai pegawai bank dalam 

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dengan 

sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima 

suatu imbalan, dan berbagai bentuk uang tambahan untuk kantong pribadinya, 

keuntungan pribadi dan keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau 

berusaha mendapatkan untuk orang lain dalam memperoleh uang muka, bank 

garansi, atau fasilitas kredit bank, atau dalam rangka pembelian atau 

pendiskontoan oleh bank atas surat –surat wesel, surat promes, cek, dan kertas 

dagang atau bukti kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan 

bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya 

pada bank.  

Begitu pula bagi pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah – langkah 

yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 

Undang – Undang ini maka ia diancam dengan pidana penjara sekurang – 

kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang – 

kurangnya lima miliar rupiah dan denda maksimal seratus miliar rupiah. Pegawai 

bank dalam hal ini, analis kredit telah melakukan tindak pidana sesuai dengan 

Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan.  
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Dalam pekerjaannya, analis kredit memiliki kewajiban untuk menganalisis 

pertimbangan-pertimbangan agar suatu kredit dapat diterima, diantaranya adalah 

kewajiban untuk mensurvey dan mengecek mengenai kredit tersebut (misalnya). 

Apabila analis kredit tidak melaksanakan pekerjaannya untuk mensurvey dan 

mengecek tersebut berarti analis kredit tersebut sengaja untuk melewatkannya 

dengan maksud tertentu yang melanggar hukum yaitu melanggar prinsip kehati-

hatian yang tercermin dalam ketentuan UU Perbankan. Dalam hal ini analis kredit 

telah memenuhi berbagai unsur – unsur tindak pidana.  

Dalam proses pensurveyan dan pengecekan kredit seorang analis kredit 

tidak melakukan semua proses itu sendiri, namun ada pihak lain yang terlibat 

dalam proses tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, kedudukan analis kredit 

berada di bawah seorang CBM atau Commercial Business Manager. Dalam 

posisinya sebagai CBM, ia bertanggung jawab atas permohonan kredit. 

Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi permasalahan dalam proses permohonan, 

hal itu akan menjadi tanggung jawab analis kredit beserta CBM.65 

Pertanggungjawaban  pidana yang dilakukan CBM terhadap permohonan 

kredit, dalam hal ini termasuk pada teori mengenai keturut-sertaan. Keturut-

sertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Disebutkan dalam terjemahan 

aslinya pada Pasal 55 KUHP, yaitu diterjemahkan dari dalam bahasa Belanda, 

bahwa yang dihukum sebagai pelaku – pelaku dari suatu tindak pidana ialah 

mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan. Dalam 

hal seorang yang dengan pemberian – pemberian, janji – jani, dengan 

                                                        
65  Wawancara dengan Karyawan Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini, Bayu 

Indradinata, First Assistant Manager, Tgl. 24 September 2014.  

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH ANALIS KREDIT

KRESNA PRAMESWARI



     

 

menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman 

atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, 

saran – sarana atau keterangan dan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain 

untuk melakukan tindak pidana juga termasuk dihukum sebagai seorang pelaku.66 

Sedangkan dalam terjemahan asli dari bahasa Belanda pada Pasal 56 

KUHP, bahwa yang disebutkan sebagai pembantu – pembantu dalam suatu 

kejahatan yaitu mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam 

melakukan kejahatan tersebut dan mereka yang dengan sengaja telah memberikan 

kesempatan, saran dan keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.67 

Daad dilakukan oleh seorang dader, dan dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan sebagai orang yang melakukan suatu tindakan disebut sebagai 

seorang pelaku. Dalam delik – delik formal tidak sulit untuk menentukan seorang 

dader dari suatu tindakan pidana tinggal menemukan siapa yang sebenarnya yang 

telah melakukan pelanggaran terhadap larangan yang disebutkan dalam undang – 

undang. Sedangkan dalam delik – delik materiil lebih rumit penentuan dadernya 

dari delik formal, sebelumnya harus dapat dipastikan bahwatindakan tersebut 

dapat dipandang sebagai suatu penyebab atas suatu akibat yang timbul ataupun 

tidak.68 

                                                        
66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 

(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958) Tentang Peraturan Hukum Pidana, 

Ps. 55. 

 
67 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 

(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958) Tentang Peraturan Hukum Pidana, 

Ps. 56. 

 
68 P.A.F Lamintang,  Op.Cit., h. 590. 
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Bentuk bentuk dari penyertaan ada empat yaitu doen plegen atau menyuruh 

lakukan yaitu dimana ada seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan 

suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh untuk melakukan tindak 

pidana tersebut. Yang kedua, medeplegen atau turut melakukan, yang terdapat 

dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Yang ketiga adalah menggerakkan orang 

lain untuk melakukan tindak pidana atau uitlokken, yang terdapat dalam Pasal 55 

ayat (1) angka 2 KUHP. Yang terakhir adalah medeplichtigheid atau membantu 

melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP.69 

Selain itu terdapat dua lagi bentuk dari keturutsertaan yang dikenal oleh 

KUHP kita, yaitu samenspanning atau dijelaskan dengan sebuah permufakatan 

jahat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 KUHP dan deelneming aan eene 

vereniging die tot oogmerk heft het plegen van misdrijven atau keturutsertaan 

dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan – kejahatan yang 

diatur dalam Pasal 169 KUHP.70 

Permohonan kredit yang seharusnya seorang analis kredit sangat mengerti 

bahwa seharusnya ia tidak meloloskan permohonan kredit itu karena tidak 

dipenuhinya suatu syarat, dalam hal ini saya mencontohkan bahwa seorang 

nasabah dengan suatu itikad buruk untuk menjaminkan sebidang tanah kuburan 

yang tidak bernilai. Kemudian analis kredit setelah mensurvey dan mengecek 

keadaan dari tanah yang tidak bernilai tersebut tetap meloloskan permohonan 

kredit tersebut dengan mengatakan bahwa sebidang tanah kuburan itu bernilai 

tinggi. Maka dengan kealpaannya dan tidak menerapkan asas kecermatan analis 

                                                        
69 P.A.F Lamintang,  Op.Cit., h. 601. 

 
70 Ibid. 
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kredit telah memenuhi suatu unsur tindak pidana. Lolosnya permohonan kredit 

tersebut telah menjadi kesalahan suatu analis kredit yang dengan kealpaan seorang 

analis kredit itu masih dapat dibuktikan dengan apabila memang dalam keadaan 

sebenarnya analis kredit tersebut tidak sengaja dan tidak mengetahui bahwa 

memang bahwa tanah itu adalah memang tanah tak bernilai sebagai misalnya 

tanah kuburan.  

Namun apabila sengaja, seorang nasabah dalam permohonannya telah 

memenuhi berbagai syarat dalam permohonan kredit dan menjaminkan suatu 

jaminan namun karena itikad kurang baik dari analis kredit dalam menjalani 

proses pensurveyan dan pengecekan bentuk jaminan ditemukan adanya suatu 

ketidakberesan dan jaminan yang bermasalah namun analis kredit tetap 

melanjutkan dan menyetujui permohonan kredit. Dalam hal ini seorang analis 

kredit telah memenuhi unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan 

diri sendiri.  

Resiko yang kerap terjadi dalam dunia perbankan membuat bank – bank di 

Indonesia meningkatkan penerapan manajemen resikonya. Tidak hanya pegawai 

bank yang dapat dirugikan dalam hal ini namun dapat pula nasabahnya. Untuk 

meminimalisir dan mengurangi risiko yang berpotensi merugikan bank da 

nasabah, diperlukan suatu manajemen risiko yang baik dan efektif sehingga 

memperkecil peluang bagi pihak terafiliasi untuk melakukan perbuatan melawan 

hukum.  

Pokok-pokok peraturan mengenai penerapan manajemen risiko untuk mencegah 

terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak terafiliasi di dalam PBI tentang 

Manajemen risiko antara lain : 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH ANALIS KREDIT

KRESNA PRAMESWARI



     

 

a) Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban bank untuk menerapkan 

Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual 

maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. 

Penerapan tersebut mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan 

Direksi ; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit 

manajemen risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, 

pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi 

Manajemen Risiko; dan  sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 

Pengawasan aktif komisaris dan direksi bank meliputi pengawasan 

yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas bank, 

termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian 

untuk mengelola risiko tersebut. 

b) Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban bank untuk melakukan 

proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko 

terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat 

material. 

 

 Contoh keadaan sebagaimana yang mungkin terjadi dalam hubungan 

seorang analis kredit dengan nasabah ialah ketika dengan itikad buruk, seorang 

analis kredit dengan kewenangan yang ia miliki, melakukan manipulasi data – 

data hingga sedemikian rupa, dalam hal ini mengubah data – data, data – data 

jaminan permohonan  kredit tidak sesuai dengan aslinya untuk mencapai tujuan 

tertentu. Yaitu untuk mencapai keuntungan bagi diri sendiri, bisa terjadi agar 

permohonan kredit itu ditolak maupun diterima permohonannya. Dalam hal ia 

telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu dengan melakukan perbuatan melawan 

hukum. Dan juga memenuhi unsur – unsur dari perbuatan melawan hukum sendiri 

yaitu bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban 

hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan 

keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang 

lain atau benda.  

Kausa sendiri menurut kamus hukum  diartikan dengan alasan atau dasar 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH ANALIS KREDIT

KRESNA PRAMESWARI



     

 

hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian71. Maka menurut 

pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu 

yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam unsur tindak pidana 

ini, seorang analis kredit dimasukkan dalam keadaan dimana uang adalah sebagai 

faktor penyebab dari keinginan yang memotivasi analis kredit dan dalam kasus 

lainnya bisa saja nasabah yang menjadi penyebab. Keduanya, baik seorang analis 

kredit maupun nasabah pemohon kredit, dengan itikad buruk dapat melakukan hal 

– hal yang melawan hukum demi mendapatkan keuntungan.  

Seorang analis kredit dengan wewenang yang diberikan kepadanya dapat 

melakukan, contoh, suatu memanipulasi data agar permohonan kredit seorang 

nasabah dapat ditolak maupun diterima. Sedangkan seorang nasabah dengan 

itikad buruk dapat, dalam contoh, menjaminkan sebidang tanah yang tak bernilai 

sebagai jaminan permohonan kredit miliknya pada bank. Dengan kealpaannya, 

bisa saja seorang analis kredit menyetujui permohonan kredit tersebut 

dikarenakan tidak adanya pengecekan dan pensurveyan yang efektif dan akurat. 

Dalam hal ini kealpaan yang dilakukan analis kredit adalah ketidaksungguh - 

sungguhan seorang analis kredit dalam melakukan tugasnya.  

"Pasal 51 ayat (1) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 

Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A 

adalah kejahatan." 

Menurut pasal 51 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 apabila telah 

terjadi suatu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, 

Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A maka apabila pihak pihak 

                                                        
71 M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, Realiti Publiser, Surabaya, 2009, h. 185. 
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yang bersangkutan disebutkan diatas telah melakukan kejahatan. Dalam hal 

seorang analis kredit yang telah sengaja membuat atau menyebabkan adanya 

pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dokumen, laporan 

kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening di suatu bank, yang 

melakukan penghilangan, tidak dimasukkan atau menyebabkan terjadinya 

ketidakmasukan pencatatan yang diperlukan dalam pembukuan atau dalam 

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

mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan 

adanya suatu pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, dalam dokumen 

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

dengan secara sengaja mengubah atau mengaburkan, menghilangkan, 

menyembunyikan atau merusak pencatatan pembukuan tersebut diancam dan 

dapat dikenai bila terbukti bersalah dengan pidana penjara minimal lima tahun 

paling lama lima belas tahun serta denda sekurang kurangnya Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan denda maksimal sebesar Rp 

200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

Dalam hal analis kredit ini juga dengan sengaja untuk seluruh keuntungan 

pribadinya atau keluarganya, menerima atau meminta, mengizinkan, menyetujui 

untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang 

berharga dalm rangka untuk mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkannya 

untuk orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, fasilitas kredit dari 

bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank bank atas surat 

– surat wesel, surat promes, cek, kertas dagang atau bukti kewajiban lain yang 
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digunakan untuk memberikan persetujuanbagi orang lain utuk melaksanakan 

penarikan dana yang melebihi kreditnya di bank, tindakan lain yang ialah analis 

kredit yang tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank maka dapat diancam dan dapat dikenai bila terbukti 

bersalah dengan pidana penjara minimal tiga tahun dan pidana maksimal delapan 

tahun serta denda sekurang kurangnya RP 5.000.000.000,00 (lima milar rupiah) 

dan pidana denda maksimal Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

Analis kredit dalam pertanggungjawaban pidananya bila unsur – unsur tindak 

pidana terpenuhi semua maka ia dianggap bersalah dan telah melakukan kejahatan 

sesuai yang tertera dalam undang – undang. 
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