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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Nasabah

1. Konsep Nasabah

Nasabah adalah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa 

bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa 

perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. 

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan 

nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
1

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di

bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan

nasabah yang bersangkutan.

b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah 

antara lain: 

1
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
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a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu 

bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan; 

b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit 

usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainnya; 

1. 14 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. 

2. 15 Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. 

c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, 

misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar 

negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka letter 

of credit (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan 

pembayaran. 

2. Prinsip Mengenal Nasabah 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya 

perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian 

yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga 

dengan istilah “know your customer principle”. Penerapan prinsip 

mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk 

melindungi kesehatan bank. 
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Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana 

terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan 

Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan 

bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.  Adapun yang 

dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah: 

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakterisitik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; 

b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang 

wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2003; atau 

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana.”
2
 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan 

prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat 

mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir 

                                                           
2
 Pasal 1 butir 2 & 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang 
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berbagai risiko, seperti risiko operasional (operasional risk), risiko hukum 

(legal risk), risiko terkonsentrasinya transaksi (concentration risk), dan 

risiko reputasi (reputational risk). 

Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak 

hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih 

konfrehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga 

berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan 

melalui jasa perbankan.
3
  

Terkait dengan pembahasahan di atas, pada tahun 2009, PBI No. 

5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principles), disempurnakan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank 

Umum, yang diperbaharui dengan PBI No. 14/27/PBI/2012.  PBI ini 

mengadopsi  rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task 

Force (FATF) terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan 

pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasiltas dan produk 

perbankan. Menariknya, dalam Peraturan ini, terminologi know your 

customer diubah dengan terminologi customer due diligence (CDD). 

Yang dimaksud dengan CDD adalah „kegiatan berupa identifikasi, 

verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa 

transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (walk in 

customer), atau nasabah. 

                                                           
3
 Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya. Bakti.hal: 218-

219 
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Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi enhanced due 

diligence (EDD). EDD adalah „tindakan  CDD lebih mendalam yang dilakukan 

Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang 

tergolong berisiko tinggi, termasuk politically exposed person, terhadap 

kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.” 
4
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penerapan prinsip 

mengenal nasabah (know your customer principle) sangat penting dalam 

industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank. Seiring dengan 

perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan 

aktivitias perbankan, maka risiko yang dihadapi  oleh bank juga akan 

semakin meningkat. 

Peningkatan risiko ini mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas 

manajemen risiko. Pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah juga 

disempurnakan berdasarkan standar internasioanl dengan menggunakan 

istilah baru customer due diligence dan enhanced due diligence.  

Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya penerapan prinsip ini dalam 

perbankan guna menghindari risiko yang semakin sophisticated yang pada 

akhirnya diharapkan terwujudnya trust nasabah dan bank yang sehat. 

3.    Prosedur Kepemilikan Rekening dan Penggunaannya 

Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan 

yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. 

Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan 

menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Selain itu Rekening adalah 

                                                           
4
 Pasal 1 butir 7 & 8 
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suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan 

dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. 

Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan 

menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jumlah rekening yang perlu 

diadakan dalam pembukuan suatu perusahaan tergantung kepada kebutuhan. 

Kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan 

disebut Buku Besar atau General Ledger.
5
 

Untuk membuka Rekening, Nasabah wajib mengajukan permohonan 

tertulis kepada Bank atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh 

Bank. 

Pembukaan Rekening menjadi aktif hanya dan jika disetujui oleh Bank. 

Nasabah berhak meminta penjelasan kepada Bank sebelum membuka Rekening. 

Nasabah wajib mengerti dan memahami karakteristik serta Syarat dan Ketentuan 

yang terkait dengan setiap Rekening termasuk yang akan dibukakan di kemudian 

hari, dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan yang terkait pada saat 

Nasabah memberikan konfirmasi dan persetujuan untuk mengajukan pembukaan 

Rekening melalui cara apapun sebagaimana diatur dalam formulir pembukaan 

Rekening (termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan Rekening melalui 

pembicaraan telepon yang direkam). 

Bank dapat memberikan Suku Bunga atas saldo Rekening sesuai dengan 

ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh Bank. Besarnya Suku Bunga dan/atau 

                                                           
5
 https://andikaas.wordpress.com/2011/12/23/pengertian-rekening/ 
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jangka waktu dapat diubah sesuai dengan kebijakan Bank yang akan 

diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana Media Komunikasi.
6
 

Sedangkan pengoperasian Rekening oleh Nasabah yang merupakan badan 

hukum dilakukan oleh wakilnya berdasarkan anggaran dasar yang berlaku atau 

melalui kuasanya. Bank berhak untuk melakukan pemeriksaan atas identitas 

ataupun Data lain sesuai dengan informasi yang terdapat pada catatan Bank. 

Bank berhak untuk meminta konfirmasi Nasabah melalui Media 

Komunikasi dalam hal terdapat perubahan atas Instruksi yang telah diberikan 

Nasabah kepada Bank. Tanda tangan Nasabah yang tercantum dalam cek, giro, 

aplikasi transfer, warkat giral atau bentuk instruksi lainnya harus sesuai dengan 

contoh tanda tangan yang tersimpan pada Bank. Seluruh risiko berkaitan dengan 

keaslian tanda tangan tersebut dikemudian hari, akan menjadi tanggung jawab 

Nasabah. Bank akan menilai tanda tangan Nasabah yang tercantum dalam cek, 

giro, aplikasi transfer, warkat giral atau bentuk instruksi lainnya sesuai dengan 

tanda tangan yang tersimpan dalam sistem Bank. Seluruh kewajiban yang 

mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan instruksi Nasabah menjadi 

tanggung jawab Nasabah. 

Suatu Rekening dapat ditutup oleh Bank berdasarkan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau pelanggaraan 

Nasabah terhadap penarikan cek atau bilyet giro; atau jika Rekening Nasabah 

                                                           
6
 Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengoperasian Rekening 

https://www.citibank.co.id/global_docs/syarat-ketentuan-pembukaan-rekening.pdf 
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tidak mengaktifkan Rekening kembali selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau 

180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
7
 

Suatu Rekening dapat ditutup berdasarkan atas kehendak Nasabah dan 

Bank akan memberikan surat pemberitahuan dalam waktu 70 (tujuh puluh) hari 

kalender setelah penutupan Rekening. Dalam hal Rekening ditutup, maka nasabah 

wajib membayar biaya yang terhutang kepada Bank dan mengembalikan buku cek 

atau bilyet giro kepada Bank. Bank tidak akan melakukan pembayaran atas cek 

atau bilyet giro atau permohonan penarikan dana lainnya yang disampaikan 

kepada Bank setelah Rekening ditutup. Syarat dan Ketentuan ini akan tetap 

berlaku sampai seluruh klaim dan/atau kewajiban kewajiban lain yang masih 

terhutang oleh Nasabah kepada Bank diselesaikan seluruhnya. Apabila setelah 

ditutupnya Rekening masih terdapat sisa dana dalam Rekening, maka sisa dana 

dalam Rekening yang ditutup (bila ada) akan tetap menjadi milik Nasabah dan 

Bank akan mengembalikan sisa dana yang tersedia dalam Rekening lain milik 

Nasabah yang masih ada pada Bank atau ke rekening penampungan (dalam hal 

Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya 

penutupan Rekening dan biaya biaya lainnya yang dikenakan pada Rekening 

tersebut, serta dengan memperhitungkan semua jumlah yang terhutang oleh 

Nasabah kepada Bank. Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa 

dana pada Rekening yang telah ditutup yang dananya telah dikreditkan ke 

rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat 

dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank. 

                                                           
7
 Ibid 
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Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan yang belum/tidak 

ditarik oleh Nasabah tidak akan mendapat bunga atau kompensasi apapun, dan tidak 

akan mengurangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam 

rekening penampungan tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak penutupan Rekening, ternyata Nasabah tidak 

melakukan pengambilan, penarikan atau pemberesan atas sisa dana pada rekening 

penampungan tersebut atau apabila karena sebab apapun Bank tidak dapat/tidak 

diperkenankan menyerahkan sisa dana dalam Rekening yang ditutup kepada 

Nasabah, maka Bank akan menyerahkan sisa dana tersebut kepada Negara sesuai 

dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya 

Nasabah melepaskan haknya atas sisa dana atas Rekening yang ditutup tersebut. 

Apabila karena sebab apapun Nasabah tidak dapat/tidak mampu atau tidak 

diperkenankan melaksanakan/menjalankan hak dan wewenangnya atas Rekening, 

maka Bank berhak menutup Rekening dan berdasarkan bukti-bukti yang 

memuaskan dan dapat diterima Bank serta dengan memperhatikan ketentuan 

hukum yang berlaku, maka Nasabah dan atau para ahli warisnya maupun para 

penerima serta pengganti hak dan kewajibannya akan menerima hak dan 

kewajiban atas Rekening maupun sisa dana pada Rekening yang setelah 

diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank atau 

karena sebab apapun, dan dengan ini Nasabah dan atau ahli waris dan atau 

pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawab berkenaan 

dengan penutupan Rekening tersebut. 
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Sedangkan Pemblokiran Rekening,
8
 Bank dapat melakukan pemblokiran 

terhadap Rekening atau penghentian pemberian jasa layanan perbankan untuk 

sementara waktu berdasarkan ketentuan internal yang berlaku di Bank dan/atau 

peraturan hukum dan/atau perundangan yang berlaku. Nasabah memberikan 

wewenang dan hak sepenuhnya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas 

Rekening dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau 

kejadian-kejadian lainnya yang berakibat dapat merugikan Bank dan/atau 

Nasabah.  Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening oleh Bank atau atas 

permintaan pihak kepolisian atau kejaksaan, atau penyitaan oleh pengadilan dan/ 

atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas 

Bank, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan 

dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan 

seperti antara lain: pengabulan dan/atau penolakan transfer dana masuk atau cek atau 

giroatau perintah transfer yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga. 

Selama Rekening berstatus diblokir, Nasabah tidak dapat melakukan 

transaksi pendebetan atau pengkreditan apapun, dengan pengecualian transaksi-

transaksi terkait biaya-biaya tetap dapat dijalankan, yaitu pendebetan biaya 

administrasi rekening; pembayaran bunga; Pembayaran pajak atas bunga; 

Pembebanan biaya materai untuk rekening giro. Terkait dengan pemblokiran 

Rekening, maka Nasabah wajib datang ke cabang Bank terdekat untuk melakukan 

penyelesaian atas Rekening yang diblokir tersebut. 

 

                                                           
8
 Ibid 
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B. Penipuan 

1. Penipuan  

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 

dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut 

pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Pengertian Bahasa
9
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu 

berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur 

(bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, 

atau mencari untung. 

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu 

(mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua 

pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang 

tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau 

membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan 

maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk 

kepentingan dirinya atau kelompok. 

b. Menurut Pengertian Yuridis 

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi 

hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam 

KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi 

                                                           
9
 Ananda S, 2009, Kamus Besar Bahasa Inodenesia, Kartika, Surabaya, hlm. 364 
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melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan 

sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat 

dipidana. 

Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 

KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut 

dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena 

sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-

perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si 

pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu 

atau dipergunakan tipu muslihat.”
10

 

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 

378 KUHP. 

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, 

mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu 

muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk 

menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau 

meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, 

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo 

merumuskan sebagai berikut:
11

 

                                                           
10

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

Bakti, hlm. 262 
11

 Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, 

Bogor. 
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a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu 

pekerjaannya : 

1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang 

atau menghapuskan piutang.  

2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan melawan hak.  

3) Membujuknya itu dengan memakai : 

a) Nama palsu atau keadaan palsu  

b) Akal cerdik (tipu muslihat) atau  

c) Karangan perkataan bohong 

d) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan 

terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat 

sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara, ia tidak akan 

berbuat demikian itu. 

e) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang 

itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk 

menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal 

elemen-elemen lain dipenuhinya. 

f) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun 

jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku 

peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394 

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan 

terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak 
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pidana cyber crime yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 

ITE), dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan 

mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia 

maya” beserta ancaman pidananya. Di dalam UU ITE tidak 

menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan 

tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita 

dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE, 

salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya 

unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU 

ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu 

sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang 

menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 

28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau 

rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat 

dalam Pasal 378 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) 

UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara 

konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam 

masyarakat. 
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Pengertian-pengertian di atas, penulis mencoba untuk 

menyimpulkan tentang pengertian tindak pidana penipuan. Penipuan 

adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga 

seseorang merasa terpedaya karena perkataan yang seakan-akan benar. 

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan 

sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya 

perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena 

tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar 

diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang 

bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan 

menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. 

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan 

yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut 

tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil 

dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus 

mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut 

menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 

2. Unsur-Unsur Penipuan 

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. 

Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan 

dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. 

Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog atau 

perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah 

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. 
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Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki 

unsur-unsur pokok, yaitu : 

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum. 

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, 

yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah 

tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih 

membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan 

demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan 

melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan 

yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum. 

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan 

(nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan 

rangkaian kebohongan) Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana 

ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang. Alat alat penggerak yang digunakan untuk 

menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut : 

1) Nama Palsu 

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan 

nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. 

Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan 

nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan 

melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta. 
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2) Tipu Muslihat 

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 

sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan 

kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada 

orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan 

atau tindakan. 

3) Martabat atau Keadaan Palsu 

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana 

seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu 

keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada 

orang yang ada dalam keadaan tersebut. 

4) Rangkaian Kebohongan 

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat 

penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 

Maret 1926, bahwa:
12

 

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 

kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan 

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga 

mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu 

seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” Rangkaian kebohongan 

itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu 

cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan 

demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata 

orang lain. 

 

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau 

memberi utang, atau menghapus utang 

                                                           
12

 Bastian Bastari, 2011, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan, Makassar, hlm. 40 
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Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan 

barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak 

dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam 

Arrest 25 Agustus 1923, bahwa:
13

 

“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang 

digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan 

suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat 

penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan 

pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat 

tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan 

seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya 

karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan 

dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan 

sesuatu barang.” 

                                                           
13

 Ibid  


