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Oleh: 

 

 NURUL PUTRI 

 

Bisnis online merupakan bagian dari teknologi yang memberikan pengaruh besar 

pada sektor perbankan di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan besarnya angka 

pengguna e-commerce di Indonesia. Kartu kredit juga populer sebagai alat 

pembayaran di pasar dan mall yang ada di kota-kota besar untuk mengurangi resiko 

masyarakat dalam membawa uang tunai. Sistem kartu kredit sekarang juga lebih 

mudah, hanya dengan memberikan tanda tangan tanpa harus memasukkan kode PIN 

dan tanpa menunjukkan identitas. Disisi lain, masyarakat harus berhati-hati dengan 

keamanan kartu kredit itu sendiri. Peringatan ini ditekankan karena kelemahan 

pembayaran melalu internet pada situs yang belum terverifikasi dan kelemahan 

dengan adanya sistem tanda tangan (“tanda tangan dan kartu” daripada “kode pin dan 

kartu”). Hal ini sangat menyebabkan peningkatan angka kriminalitas, seperti 

peretasan kartu kredit (carding). Di sisi lain pula, penulis menemukan beberapa 

masalah seperti bagaimana hubungan hukum antara bank dan pemegang kartu kredit 

berkaitan dengan peretasan kartu kredit, bagaimana upaya hukum pemegang kartu 

kredit dalam menyelesaikan kasus ini, dan bagaimanakah peranan hukum 

perlindungan konsumen terkait kasus ini. 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data 

menggunakan metode studi dokumen, studi pustaka dan studi lapangan. Bahan 

penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis secara kuantitatif. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dan 

pemegang kartu kredit yaitu hubungan yang diatur dengan hukum perjanjian. Dalam 

hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua 

belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak pemegang kartu kredit. Bank selaku pelaku 

usaha wajib memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit. 



Nurul Putri 

 

Adapun 3 (tiga) tahap perlindungan hukum pemegang kartu kredit yang ditinjau dari 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu tahap pra-transaksi, transaksi, dan setelah transaksi. Apabila terjadi 

kejahatan dalam kartu kredit seperti carding, maka upaya yang dapat dilakukan oleh 

pemegang kartu kredit yaitu dengan segera melaporkan kronologi kasusnya kepada 

Bank Mandiri dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 hari saat kejadian 

berlangsung, lalu bank akan segera beraksi untuk menindak lanjuti permasalahan 

secepatnya. 

 

 

Kata kunci : perlindungan hukum, pemegang kartu kredit, peretasan kartu 

kredit. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

THE CONSUMER PROTECTION LAW TOWARDS CARDING  

( Case Study on PT. Bank Mandiri Tbk Teluk Betung Bandar Lampung) 

 

 

By: 

 

NURUL PUTRI 

 

 

Online business is a part of technology which gives a huge impact in banking sector 

society. It have been witnessed by a huge number of e-commerce users in Indonesia. 

Moreover, credit card become new method of payment at markets and malls in big 

city to eliminate the risk of carrying cash. The current system of credit card also is 

more relaxed, allowing some merchants to require only for signatures without asking 

for PIN and identity card. In another hand, people should be aware of credit card’s 

latest security. The warning emphasizes the weakness of online payment in unverified 

website and the weakness of signature-based system (“chip and sign” rather than 

“chip and PIN”). This completely increasing the number of crimes, such as skimming 

or carding. In other hand, writer found some problems such as what is the law 

relationship between credit card users and bank towards carding, what is the use of 

consumer protection law towards this issue and what is the legal efforts of credit card 

users to solve this carding issue.  

 

This research used empirical law research. The data have been collected by library 

studies, literature studies and field studies. The sources of this research are primary 

legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. Then, the data 

collected have been analysed by quantitative method. 

 

The results of this research show about the law relationship between credit card users 

and bank towards this issue, which is the relationship that set by treaty law. Treaty 

law consists of regulations about rights and regulations between both parties; credit 

card users and bank. Bank as a commercial organization have to give the law 

protection to credit card users. 



 

 

 

Nurul Putri 

Moreover, there are 3 (three) steps of consumer law protection for credit card users 

which have been reviewed by Indonesian Law No. 8 of 1999 Regarding Consumers 

Protection; pra-transaction, transaction, and post-transaction. If credit card users 

recognized carding issue, they can report the issue to Mandiri Bank with no longer 

than 30 days  after the incident, and the bank will take action and process it 

immediately. 

 

 

Keywords :  law protection, credit card users, carding 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi adalah era dimana teknologi memegang peranan kuat di setiap 

sektor terutama sektor perbankan dan sektor internet.Perkembangan internet 

dewasa ini menawarkan berbagai kelebihan terutama di bidang transaksi 

elektronik. Transaksi elektronik kini telah menjadi sebuah trendgaya hidup di 

kota-kota besar yang memberikan kemudahan bagi setiap para penggunanya. 

Salah satu transaksi elektronik yang populer di Indonesia yaitu transaksi melalui 

jasa yang ditawarkan oleh pihak bank di sektor perbankan secara pembayaran 

non-konvensional yang meliputi alat pembayaran paper-less seperti transfer dana 

elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based); ATM, kartu kredit, 

kartu debit dan kartu prabayar.  

 

Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan electronic banking system 

atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan 

elektronik adalah segala macam transfer dan pemprosesan data dengan 

menggunakan sistem dan peralatan elektronik meliputi transaksi internal dan 

eksternal suatu bank yang dikenal dengan istilah Electronic Funds Transfer 

(EFT). Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan EFT berbeda dengan 

transaksi pembayaran secara konvensional yang dilakukan dengan menggunakan 
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kertas (paper) karena dalam EFTtransaksi pembayaran yang dilakukan yaitu tanpa 

menggunakan kertas melainkan menggunakan sebuah kartu plastik.
1
 

 

Kartu kredit kini sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern, 

yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh 

masyarakat untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di 

tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit 

(merchant).
2
Hal ini juga didukung oleh kecanggihan transaksi yang menggunakan 

sarana kartu kredit tidak terlepas dari kemajuan teknologi metode bertransaksi 

yang dikenal dengan istilahe- commerce. 

 

Secara lebih luas, e-commerce dikenal sebagai suatu transaksi yang menggunakan 

jaringan komputer (computer networks), yaitu internet untuk melakukan kegiatan 

bisnis, dimana didalamnya terjadi pembelian atau penjualan jasa atau produk 

antara kedua belah pihak, dan cara pembayarannya salah satunya adalah dengan 

menggunakan kartu kredit. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media 

elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para 

pihak yang bertransaksi.Kemudahane-commerce didukung dengan 

maraknyatransaksi secara online atau dikenal sebagai onlineshop, baik lokal 

maupun internasional.Dalam perkembangannya, onlineshop kini telah membawa 

daya tarik tersendiri bagi pengguna kartu kredit di seluruh belahan dunia. 

 

Perkembangan online businessmembuat para pengguna kartu kredit dapat 

berbelanja di situs perbelanjaan manapun hanya dengan memasukkan nomor 

                                                        
1
 Dimas Anugrah Argo Atmaja, Pembuktian Dalam Electronic Funds Transfer, Majalah 

Dinamika Hukum, 2003, hlm. 87 – 88. 
2
 Subagyo,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 

Yogyakarta, 2005, hlm.39. 
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kartuyang tertera di kartu kredit dan memasukkan nomor CVC (Card Verivication 

Code).CVC adalah tiga digit angka terakhir yang terdapat pada bagian belakang 

kartu kredit, biasanya berada di tempat tanda tangan pada kartu 

kredit.Selanjutnya, pengguna kartu kredit yang ingin berbelanja online juga hanya 

perlu mengisi kolom nama lengkap dan alamat. Kemudahan inilah yang membuat 

kegiatan di bidang pasar perbelanjaan terbilang sangat praktis. Sistem pembayaran 

secara elektronik ini dapat memberikan kenyaman dengan proses yang lebih 

cepat, efisien,paper-less, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di counter 

bank. Beberapa jenis kartu kredit seperti Visa, MasterCard, American 

Expressadalah diantara nama-nama kartu kredit yang seringkali digunakan di 

Indonesia maupun dunia internasional. 

 

Beberapa pusat perbelanjaankota atau mall besar di Indonesia, kini telah 

menawarkan pembayaran melalui sistem kartu kredit yang menggesekkan kartu 

kredit hanya dengan memberikan tanda tangan sebagai tanda konfirmasi atas 

barang yang dibeli tanpa meminta informasi tambahan atas kejelasan data pemilik 

kartu kredit. Seperti aturan yang telah diterapkan di hampir seluruh bagian negara 

Eropa dan Amerika untuk harus ada kesamaan antara nama yang tertera di Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dengan nama yang tertera di kartu kredit yang ingin 

dipakai sebagail alat transaksi demi meminimalisirnya penipuan atau lebih dikenal 

denganfraud. 

 

Disisi lain harus disadari bahwa ada beberapa masalah dan kekurangan yang 

ditimbulkan dari kartu kredit itu sendiri  yang pada akhirnya kerugian harus 

ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (card holder). 
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Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan 

mempunyai jaringan luas, jaringan ini telah sampai ke luar negeri baik dari segi 

teknik maupun peralatan dan bahan baku pembuat kartu kredit palsu sehingga 

menimbulkan kejahatan peretasan kartu kredit atau yang dikenal dengan carding. 

 

 Banyaknya kasus carding belakangan ini terlihat bahwa pemegang kartu kredit 

sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah.Cardholder hanya bisa 

mengajukan klaim pada pihak bank tanpa penanganan yang terbilang masih belum 

cukup jelas. Dalam kejahatan yang dikenal dengan carding ini menjadikan pihak 

bank maupun pihak pemegang kartu kredit sebagai korban  yang terjadi karena 

maksud jahat orang ketiga yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi 

informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun 

pihak pemegang kartu kredit. 

 

Guna mencegah kredit bermasalah dari pemakaian kartu kredit, penerbit kartu 

kredit harus memberikan informasi yang lengkap pada calon pemegang kartu 

kredit. Informasi yangdiatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk 

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.Berdasarkan praktiknya para 

pemegang kartu kredit tidak mendapatkan informasi yang jelas dan benar 

mengenai penggunaan kartu kredit dan fasilitasnya, sehingga pemegang kartu 

kredit tidak mendapatkan kenyamanan dalam hal bertransaksi dalam 

menggunakan kartu kredit. 

 

Hubungan antara bank dan pemegang kartu kredit penyimpan dana merupakan 

hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip 
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kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang pemegang kartu 

kredit tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan 

kepadanya apabila ditagih para penyimpannya.
3
 Hal ini menjadi konsekuensi bagi 

bank agar dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan 

kepada masyarakat dilakukan secara berhati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana 

dengan meminimilisasi kemungkinan resiko yang akan terjadi.  

 

Kredit yang diberikan bank mengandung banyak risiko sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat.Perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking 

principle, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya resiko-resiko tersebut.
4
 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diajukan 

penulis dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu kredit 

dalam peretasan kartu kredit? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagipemegang kartu kredit berkaitan 

dengan peretasan kartu kredit? 

3. Bagaimana upaya hukum dari pemegang kartu kredit untuk menyelesaikan 

pelanggaran hak tersebut ? 

 

 

 

                                                        
3
Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010, hlm.26. 
4
Etty Mulyati,Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 77. 
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C. Ruang Lingkup 

 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah perlindungan hukumpemegang 

kartu kredit berkaitan dengan peretasan kartu kredit yang ada di Indonesia. Bidang 

ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum perbankan dan hukum 

perlindungan konsumen. 

 

b. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tindakan PT.Bank MandiriTbk 

Cabang Teluk Betung Bandar Lampung dalam mengatasi adanya peretasan kartu 

kredit yang dialami oleh pemegang kartu kredit. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai 

hubunganhukum antara penerbit dan pemegang kartu kredit dalam 

menangani dan mengadili perkara peretasan kartu kredit. 

2. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai hak dan 

kewajiban antara penerbit dan pemegang kartu kredit. 

3. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenaiupaya 

hukum dari pemegang kartu kredit untuk menyelesaikan pelanggaran hak 

tersebut. 
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E. Kegunaan Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian diharapkan dapat mengembangkan keberadaan dan pengetahuan 

dari ilmu hukum terutama dari dalam bidang hukum yang berkaitan dengan 

hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bahan penelitian dan 

mensosialisasikan masalah perlindungan konsumen terhadap pemegang 

kartukredit. 

 

2) Kegunaan Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah : 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai 

hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan, khususnya dalam 

peretasan kartu kredit. 

b. Sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pihak yang membutuhkan referensi 

sekaligus dapat digunakan untuk penelitian terkait perlindungan hukum 

pemegang kartu kredit berkaitan dengan peretasan kartu kredit. 

c. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-

hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat 

mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai 

―Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan‖.Berdasarkan pengertian tersebut, subyek 

yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai 

pemakai barang dan jasa. 

2.    Pengertian Perlindungan Konsumen 

 

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai.Kalimat yang 

menyatakan ―segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum‖, diharapkan 

sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan 

pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan 
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konsumen.
5
Berdasarkan ketentuan UUPK, ada dua persyaratan utama dalam 

perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (law guarantee)  dan 

adanya kepastian hukum (law certainty). Dengan adanya UUPK berarti hukum 

memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen sebagai subyek hukum.
6
 

 

Tujuan perlindungan konsumen diantaranya untuk:
7
 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menurut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen 

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 

 

 

 

 

                                                        
5
Ahmadi Miru dan Sutarman dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 

Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9. 
6
Wahyu Sasongko,Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Universitas Lampung, Bandarlampung, 2016, hlm. 33. 
7
 Wahyu Sasongko, Ibid., hlm. 41. 
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Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada 

kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen 

menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang Guidelines 

for Consumer Protection, sebagai berikut:
8
 

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan 

keamanannya; 

b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen; 

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 

kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan 

kebutuhan pribadi; 

d. Pendidikan konsumen; 

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atauorganisasi lainnya 

yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk 

menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan mereka. 

 

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 

(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
9
 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam menyelenggarakan perlindungankonsumen harus memberikan 

                                                        
8
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009, hlm. 115. 
9
 Penjelasan Pasal 2, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 
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manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha secara keseluruhan; 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepadakonsumen 

dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil; 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, danpemerintah dalam arti materiil dan 

spiritual; 

d. Asaskeamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan; 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

 

Asas-asas hukum perlindungan konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) 

kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian 

hukum.Berdasarkan hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas 

keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan 

kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang 

disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : ―Hukum yang 

berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat 
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melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa 

penyimpangan‖.
10

 

 

B. Tinjauan Umum Kredit 

 

1. Pengertian Kredit 

 
Perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu lembaga 

keuangan pemberi kredit.Dapat diketahui bank memiliki usaha utama dalam 

perkreditan. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidak hanya 

berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena 

menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya, meliputi 

sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, 

kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, 

serta penyelesaian kredit bermasalah.
11

Berdasarkan segi bahasa, istilah kredit 

sendiri berasal dari bahasa Romawi ―credere‖ yang artinya percaya atau ―credo 

atau creditum‖ yang berarti saya percaya. Jadi, seseorang yang mendapatkan 

kredit adalah seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur.
12

 

 

Rasa percaya atau kepercayaan dari nasabah merupakan hal yang sangat penting 

agar industri bank tetap bertahan.Hal ini menciptakan landasan utama hubungan 

antara bank dengan masyarakat berdasarkan pada prinsip kepercayaan (fiduciary 

relationship).Prinsip tersebut diperlukan dalam hubungan timbal balik. Pada saat 

bank memberikan kredit atau yang dipersamakan dengan itu, maka bank harus 

                                                        
10

 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2011,hlm. 33. 
11

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2006,hlm.471. 
12

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank,Alumni, Bandung, 1983,  hlm.21. 
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percaya bahwa dananya akan kembali dan menguntungkan. Demikan juga, pada 

saat masyarakat menyimpan dananya atau meminta layanan jasa-jasa perbankan 

harus percaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang atau 

pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik 

dan menguntungkan.
13

 

 

Berdasarkan Black’s Law Dictionary, diperoleh pengertian bahwa pengertian 

kredit adalah: 

―The ability of businessman to borrow money, or obtain goods on time, 

inconsequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his 

solvency and reliability.‖
14

 

 

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 

1998, pengertian kredit adalah : 

―Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.‖ 

 

Menurut Pedoman Akuntasi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 mendefinisikan 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya 

                                                        
13

 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006,hlm. 13. 
14

Black’s Law Dictionary, 1993. 



14 

 
 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan.
15

 

 

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis 

pasar uang (interest based), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih 

dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasispada keuntungan riil 

yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).
16

Berdasarkan 

pengertian kredit yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dipahami pengertian 

pihak peminjam dalam kerangka perkreditan. Peminjam adalah nasabah 

perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh penyediaan dana dari bank, 

termasuk:
17

 

1. Debitur, untuk penyediaan dana berupa kredit; 

2. Penerbit surat berharga, pihak yang menjual surat berharga, manajer 

investasi kontrak investasi kolektif, dan atau reference entity, untuk 

penyediaan dana berupasurat berharga; 

3. Pihak yang mengalihkan risiko kredit (protection buyer) dan atau reference 

entity, untuk penyediaan dana berupa derivatif kredit (credit derivaties); 

4. Pemohon (applicant), untuk penyediaan dana berupa jaminan (guarantee), 

letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau instrumen serupa 

lainnya; 

                                                        
15

 Irham Fahmi, Analisis Kredit dan Fraud: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

Alumni, Bandung, 2008, hlm.4. 
16

 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan 

Institusionalisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 98. 
17

 Bank Indonesia (2), Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian 

Kredit Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005, LN Nomor13 Tahun 2005, 

TLN Nomor 4472, Ps. 1 bt.(18). 
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5. Pihak tempat bank melakukan penyertaan modal, untuk penyediaan dana 

berupa penyertaan modal; 

6. Bank atau debitur, untuk penyediaan dana berupa tagihan akseptasi; 

7. Pihak lawan transaksi (counterparty), untuk penyediaan dana berupa 

penempatan dan transaksi derivatif; 

8. Pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada bank. 

 

2. Fungsi Kredit 

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat luas sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan 

perputaran uang.Pada awalnya, konsep kredit muncul karena adanya kebutuhan 

dari pihak yang kelebihan uang dengan yang kekurangan uang demi pencapaian 

kebutuhan.Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang 

lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan 

pemenuhan atas kebutuhannya.
18

Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara 

materiil dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar 

dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan 

dengan dapat membantu pihak lain mencapai kemajuan.
19

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18

 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2006, hlm. 480. 
19

 Muhammad Djumhana, Ibid., hlm. 480– 481. 
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3. Dasar-Dasar Pemberian Kredit 

 
Berdasarkan definisi kredit dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Perbankan, terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu: 

a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. 

b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan 

pihak lain. 

c. Terdapat kewajiban pihak meminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka 

waktu tertentu. 

d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. 

 

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur 

meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat ditemukan unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit, 

yakni:
20

 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan 

diterima kembali dalam jangka waktu yang diperjanjikan. 

b. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa 

pengembalian kredit, terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian 

kredit adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu 

pengembalian kredit di kemudian hari. 

c. Degree of Risk, yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai 

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian 

                                                        
20

Etty Mulyati, Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 76. 
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kredit berarti makin tinggi pula tingkat resikonya karena ada unsur resiko ini 

maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan. 

d. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi berupa barang-barang, jasa, atau 

uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang 

dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang. 

 

Intisari dari pemberian kredit oleh bank adalah karena adanya kepercayaan setelah 

dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta 

kesanggupan calon debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikannya.
21

 

 

4.  Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit 

 
Penyaluran kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan berpegangan pada 

beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:
22

 

a. Prinsip Kepercayaan 

Sesuai dengan asal kata ―kredit‖ yang berati kepercayaan, maka setiap pemberian 

kredit sebenarnya wajib bersamaan dengan kepercayaan. Yakni kepercayaan dari 

debitur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh debitur 

bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk memenuhi 

unsur kepercayaan ini, perlu dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai 

kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. 

 

 

                                                        
21

Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 107. 
22

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, 

hlm.21-28. 
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b. Prinsip Kehati-hatian  

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan 

kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian 

dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut. Tujuan 

kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, 

agar selalu dalam keadaan liquid dan solvent. Melalui pemberlakuan prinsip 

kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap 

tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di 

bank.
23

Ada satu pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit 

mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) 

Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa ayat:
24

 

1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

2) 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. 

3) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi 

nasabah yang dilakukan melalui bank. 

                                                        
23

 Sutan Remy Sjahdeini, Sudah Memadaikah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum 

kepada Nasabah Penyimpan Dana, Orasi Ilmiah dalam Rangka Memperingati Dies 

NatalisXL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 13-
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24
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c. Prinsip 5C 

 

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit 

bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek.Salah satu prinsip yang 

dikenal juga dengan The Five C’sof Credit Analysis (Prinsip 5 C) atau yang yang 

dikenal dengan singkatan dari unsur-unsur Character, Capacity, Capital, 

Conditions of Economy, dan Collateral. 

 

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan antara lain meliputi: 

 

1. Watak debitur (Character) 

Watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian 

kredit. Sebagaimana dimaksudkan dengan watak adalah pribadi yang baik dari 

calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah 

perbuatan yang tercela.Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan 

kredit seperti yang diperjanjikan.
25

Disamping itu, calon debitur harus memiliki 

lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, 

pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya.
26

 

 

2. Kemampuan calon debitur (Capacity) 

Dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari 

kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya, apakah ia mampu 

berproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya, juga 

kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang 

                                                        
 

25
Johanes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan 

Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, Utomo, Bandung, 2003, hlm. 5. 
26

 H.A.S. Mahmoedin, 100 Penyebab Kredit Macet, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1995, 

hlm. 25. 
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dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi 

keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya.
27

 

 

3. Modal debitur (Capital) 

Untuk memperoleh kredit, calon debitur harus memiliki modal terlebih 

dahulu.Jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui 

tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada 

pengusaha tanpa modal sama sekali. Maka itu, permodalan dan kemampuan 

keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat 

kemampuan membayar kredit.
28

 

 

4. Jaminan (Collateral) 

Jaminan dalam istilah perbankan disebut objek jaminan.Jaminan biasanya 

diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan jaminan atas 

piutangnya.Kredit senantiasa dibayangi oleh resiko, untuk berjaga-jaga timbulnya 

resiko ini diperlukan benteng untuk menyelamatkan, yaitu jaminan sebagai sarana 

pengaman atas resiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah 

dikemudian hari.
29

 

 

5. Kondisi Ekonomi (Condition of Economic) 

Kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur 

atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang 

Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi makro terhadap resiko 

produknya.Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si 
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 Etty Mulyati, Op.Cit., hlm. 83. 
28

 H.A.S. Mahmoedin,Op.Cit., hlm.26. 
29

 Etty Mulyati, Op.Cit., hlm. 84. 
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pemohon kredit perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak bank untuk 

memperkecil resiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini 

dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik, dan ekonomi dari suatu periode 

tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang. 

 

d. Prinsip 7P 

 

Di samping analisis 5C sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit juga dikenal dengan adanya Prinsip 7P atau singkatan dari 

unsur-unsur  Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, and 

Protection. Dimana tiap-tiap unsur akan ditinjau sebagai berikut:
30

 

1. Kepribadian (Personality), yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya 

atau tingkah laku sehari-hari ataupun masa lalunya. Personality juga 

mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam 

menghadapi suatu masalah. 

2. Para pihak (Party), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalamklasifikasi 

tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta 

karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu 

dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

3. Tujuan (Purpose), maksudnya analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang 

telah disampaikan oleh calon debitur. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam, misalnya untuk modal kerja atau investasi, dan 

sebagainya. 

                                                        
30

 Kasmir, Bank dan Lembaga….,Ibid., hlm. 117. 
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4. Prospek (Prospect), yaitu untuk menilai usaha nasabah pada masa yang akan 

datang menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain, mempunyai prospek 

atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang 

dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, melainkan 

nasabahnya juga. 

5. Pembayaran (Payment), artinya sumber pembayaran dari calon debitur. Hal 

ini merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit 

diperoleh. 

6. Perolehan Laba (Profitability), yaitu penilaian terhadap kemampuan calon 

debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya. Profitability diukur 

dari periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat. 

7. Perlindungan (Protection), merupakan analisis terhadap sarana perlindungan 

terhadap kreditur. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan 

barang, orang, atau jaminan asuransi. 

 

 5.  Perjanjian Kredit 

 
Pengertian perjanjian kredit tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan. Dari pengertian kredit sebagaimana termuat dalam ketentuan 

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diketahui bahwa 

bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah 
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kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu 

sendiri.
31

 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga tidak merumuskan pengertian dan 

konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut. Namun, dapat 

diketahui, bahwa lahirnya pemberian kredit bank berdasarkan pada persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak 

peminjam mempunyai dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu, yang 

telah disetujui atau disepakati bersama dan pihak peminjam mempunyai 

kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut dengan memberikan sejumlah bunga, 

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
32

 

 

Perjanjian kredit perlu diperhatikan secara khusus baik oleh bank sebagai kreditur 

maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi 

yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit 

tersebut. Berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit 

mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
33

 

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok; 

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak 

dan kewajiban di antara kreditur dan debitur; 

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitor kredit. 

 

                                                        
31

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008,hlm. 1. 
32

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 

hlm. 313. 
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C. Kartu Kredit (Credit Card) 

 
1. Sejarah Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran 

 
Kartu Kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat (AS) dalam dekade 

1920-an, yang diberikan oleh department store besar kepada para 

pelanggannya.
34

Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin 

berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan.Karena itu, kartu kredit seperti ini 

berbentuk kartu pembayaran lunas (charge card), yang dibayar bulanan setelah 

ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga.Jadi para pihaknya hanya 2 (dua) 

pihak saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah 

pelanggan sebagai pemegang kartu kredit.
35

Menginjak pertengahan 1950-an 

banyak bank di Amerika Serikat (AS) yang memulai program kartu kredit bertaraf 

lokal. Bank-bank di negeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan kartu kredit 

bagi para nasabah mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa jaminan.
36

 

 

Hal itu ternyata membuat beberapa bank di Amerika memakan biaya besar, 

seperti yang dialami Bank of America (BOA), sehingga BOA menghentikan usaha 

kartu kredit pada tahun 1961 yang telah 2 tahun dirintisnya.Di Indonesia bisnis 

kartu kredit dimulai 2 dekade lalu.Tahun 1968 American Express Bank 

memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang mempunyai kartu terbitan luar 

Indonesia.Tahun 1973 Diners Club diperkenalkan di Indonesia.Saat ini pemegang 

kartu tersebut di Indonesia mencapai32.000 orang. 

                                                        
34

 Ronald A. Baker, Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective, dalam 

Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta, 1994, hlm.1. 
35

Lawrence’s Clark etl.Law and Business, McGraw Hill Book Company, New York, 

1992, hlm. 16. 
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Di Indonesia dikelola PT. Diners Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang 

kartu kredit.Diners Club diterbitkan oleh PT. Diners Club Indonesia, sejak 1988 

berada di gedung Rajawali, punya 225 pegawai yang tersebar di beberapa kota 

Indonesia. ―Kita mau membuka kantor di seluruh Ibu Kota provinsi,‖ kata Kadjin 

(KJ) Low, General Manager of Diners Club Internasional pada Info Bank.
37

 

 

Presentase penjualan kartu kredit di Indonesia, menurut M.J. Kappers, senior Vice 

President Card Center Bank Duta, mencapai 1,8 juta orang. Akan tetapi menurut 

Media Indonesia pemegang kartu di Indonesia baru mencapai 400.000 orang.
38

 

Pasar kartu kredit menimbulkan perkembangan pesat sehingga menarik bank-bank 

lain untuk membangun usaha kartu kredit. 

 

2. Pengertian Kartu Kredit 

 
Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya weseldan cek karena 

dengan mengunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi 

suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam 

hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam 

undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.
39

 

 

Kartu Kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilahcredit card, merupakan 

kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai 
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Y. Sri Susilo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2010, 
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pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta 

berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya.
40

 

 

Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit.Kartu adalah kertas tebal 

yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai 

keperluan.Kredit/Credit berasal dari bahasa Romawi ―Credue” yang mempunyai 

arti ―Percaya‖ diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara 

angsuran.Meskipun demikian, Purwodarminto memberi arti kredit sebagai 

menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.
41

 

 

Berikut beberapa pengertian kartu kredit menurut para ahli dan para praktisi: 

1. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek 

dan giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan 

ukuran standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam 

magnetic stripe pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat 

nama dan nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tangal 

masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12-

16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu.
42

 

2. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek.
43

 

3. Kartu Kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit 

dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang 

sudah ditentukan.
44
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4. Kartu Kredit adalah kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan 

dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak 

terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan 

pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, 

seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan dan lain-lain. 

Selanjutnya membebankan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk 

melunasi harga barang dan jasa.Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak 

untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu 

kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, 

dengan dan sebagainya.
45

 

5. Richard E. Speidel dalam bukunya Mariam Darus Badrulzaman menyatakan 

bahwa:
46

 

―Today consumers and even businessmen oftenpay for goods (and services) 

by use of credit card. Some credit cards are issued by department stores or by 

gasoline companies and the like, and may only be used to purchase specified 

goods or services at specified places”. 

 

 “Other credit cards are more widely useable the “T and E” card for travel; 

and entertainment such American Express and Dinner’s club are illustrative. 

Here the full amount charges is due upon receipt of the bill. Most widely 

usable of all are the general “all purpose” bank credit cards (lender cards) 

such as “Bank American Card” and “Master Charge‖.‖ 
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Dengan terjemahan secara bebas, bahwa sekarang para pemegang kartu kredit dan 

para pelaku bisnis sering menggunakan kartu kredit untuk membayar barang-

barang (dan jasa).Beberapa kartu kredit dikeluarkan oleh toko-toko serbaada atau 

perusahaan-perusahaan minyak dan sejenisnya, dan hanya dapat digunakan untuk 

membeli barang atau jasa tertentu di tempat tertentu.Kartu kredit lainnya dapat 

lebih luas dipakai untuk ―Travel and Entertainment‖ (Perjalanan dan Hiburan) 

seperti American Express dan Dinner’s Club. Disini seluruh tagihan akan ditagih 

pada saat jatuh tempo rekening. Penggunaan yang paling sering dipakai adalah 

jenis kartu kredit umum ―Bank American Card‖ dan ―Master Change‖. 

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah alat 

pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah 

ditentukan, dan berupa kartu plastik.Kartu kredit itu sendiri menawarkan cicilan 

kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka 

waktu tertentu. 
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3. Pengaturan Kartu Kredit 

 

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang 

Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah 

badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan 

jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini dibawah pengawasan 

dan pembinaan Menteri Keuangan. 

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 

Pembiayaan. 

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Pada pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak 

piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 

d. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 yang diterbitkan 22 Maret 

2016, penyelenggara kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi pemegang 

kartu kredit kepada Ditjen Pajak. Data yang disampaikan meliputi nama bank, 

nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik 

kartu, alamatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau paspor, Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti tagihan dan rincian transkasi. 

 

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, memberikan pedoman bagi 

penerbitkartu kredit, dengan ketentuan sebagai berikut: ―Bahwa kartu kredit hanya 

boleh dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat atau cukup sehat setelah 

mendapat persetujuan Bank Indonesia.‖  



30 

 
 

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ternyata hanyaberfungsi sebagai 

alat untuk melegalisasi adanya usaha kartu kredit, namun tidak mengatur secara 

terperinci mengenai hak dan kewajiban apa yang harus ditaati oleh para pihak 

yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, karena baik KUH 

Dagang maupun KUH Perdata belum diatur tentang Kartu Kredit. 

 

4. Penggolongan Kartu Kredit 

 

Pada dasarnya kartu kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu 

pertama berdasarkan fungsinya, dan kedua berdasarkan wilayah berlakunya.
47

 

Diantaranya yaitu: 

a. Kartu Kredit berdasarkan fungsinya 

Ditinjau dari kriteria fungsinya, kartu kredit dibagi atas 5 (lima) macam, yaitu  

1) Credit Card 

Yaitu suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan 

identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa 

kartu kredit diisikan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga 

dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, 

restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain.
48

 

 

2) Charge Card 

Yaitu jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alatpembayaran transaksi 

jual beli barang/jasa.Pemegang kartu harus membayar seluruh tagihan secara 

penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya 

tambahan.Oleh karena itu, kartu kredit ini disebut juga kartu pembayaran penuh 
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31 

 
 

pada tanggal jatuh tempo, yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak 

dibayar penuh, pemegang kartu akan dibebani denda (charge).
49

 

 

3) Debit Card 

Yaitu jenis kartu yang sangat berbeda dengan Credit Carddan Charge Card. 

Kartu Debit Card sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan kartu debet yang 

terbuat dari plastik. Debit Card adalah alat pembayaran yang digunakan pada 

transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, 

melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening 

simpanan pemegang dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening 

penjual kepada bank penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.
50

 

 

4) Cash Card 

Yaitu jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan Credit Card dan Charge Card. 

Kartu Cash Card sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan kartu tunai yang 

terbuat dari palstik.Cash Card adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu 

untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank tertentu yang tersebar di tempat-tempat 

strategis, seperti di supermarket, hotel, perkantoran. Walaupun melalui perjanjian 

kerja sama dengan 1 (satu) bank tertentu, pemegang kartu dapat pula 

menggunakan Cash Card pada bank lain.
51
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5) Check Guarantee Card 

Yaitu jenis kartu yang juga bukan kartu kredit, melainkan kartu jaminan yang 

terbuat dari palstik.Kartu ini pula dapat digunakan sebagai jaminan cek untuk 

menyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh pemegang kartu dalam transaksi 

jual beli barang/jasa.Jadi fungsi kartu ini untuk menjamin setiap pembayaran 

dengan cek oleh pemegang kartu.Dalam perkembangannya, kartu ini dapat pula 

digunakan sebagai Check Encashment Carduntuk menarik uang tunai melalui 

kantor-kantor cabang bank penerbit.Disamping itu, dapat juga digunakan sebagai 

Cash Card untuk menarik uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
52

 

 

b. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayahnya 

1) Kartu Kredit Nasional 

Yaitu  kartu kredit yang jangkauan penggunannya hanya berlaku di lingkup 

nasional suatu wilayah saja. Contohnya seperti Citibank Macro Card yang 

hanya berlaku di makro Indonesia saja. 

 

2) Kartu Kredit Internasional 

Yaitu kartu kredit yang jangkauan penggunaannya berlaku dalam lingkup 

nasional maupun internasional. Kartu kredit internasional yang paling populer 

yaitu Visa Card dan MasterCard.Pengguna kartu kredit ini mendapat privilege 

untuk dapat berbelanja hingga website luar negeri di hampir seluruh dunia. 

 

 

 

 

                                                        
52
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5.  Pokok Penerbitan Kartu Kredit 

Penerbitan kartu kredit harus didasarkan dengan adanya suatu perjanjian yang 

dibuat antar dua pihak menimbulkan perikatan.Berdasarkan dari peristiwa ini 

timbulah suatu hubungan antara dua orang yang disebut perikatan, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. 

Perikatan yang terjadi antara penerbit dan pemegang kartu kredit tergolong 

perikatan yang lahir karena persetujuan, dimana isi dari persetujuan tersebut 

mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: ―Semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.‖ 

 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini merupakan landasan dari adanya asas 

kebebasan berkontrak.Apabila dikaji lebih lanjut, ternyata di dalam KUH Perdata, 

maupun di dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang kartu 

kredit. Meskipun demikian berdasar Pasal 1319 KUH Perdata maka semua 

perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal 

dengan suatu nama tertentu, tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II Buku III KUH Perdata. 

 

Setiap perjanjian agar dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 

1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, untuk sahnya perjanjian diperlukan 

empat syarat: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
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c. Suatu hal tertentu; dan 

d. Suatu sebab yang halal. 

 

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH 

Perdata maka perjanjian dan syarat-syarat perjanjian yang dibuat secara sah 

mengikat para pihak seperti Undang-Undang. Demikian halnya dengan perjanjian 

penerbitan kartu kredit.
53

 

 

6. Kejahatan Kartu Kredit  

 

Kecanggihan teknologi di dunia perbankan tidak lepas dari pro dan 

kontra.Terutama di bidang bisnis kartu kredit.Kecanggihan ini mengundang 

kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.Salah 

satunya yaitu pembobolan atau peretasan kartu kredit.Pembobolan atau peretasan 

kartu kredit merupakan salah satu jenis kejahatan cybercrime. Peretasan kartu 

kredit ini dikenal dengan namacarding atau credit cardfraud. 

 

Carding merupakan salah satu bentuk pencurian (theft) dan kecurangan (fraud) di 

dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit 

curian atau kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya yaitu untuk membeli 

barang secara tidak sah atau menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening 

bank milik orang lain. 
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Carding adalah kombinasi dari cybercrime dan kejahatan teknologi yang 

tinggi.The Netherlands Police Agencymengartikan bahwa carding merupakan 

salah satu kejahatan internet atau sering disebut cybercrime, yang dimana 

cybercrime merupakan kegiatan yang dapat dihukum dengan penggunaan proses 

dan pemindahan data melewati komputer, telepon genggam, kartu kredit dan 

teknologi sejenisnya.
54

 

 

Para pelaku kejahatan kartu ATM maupun kartu kredit mempunyai mesin 

pembuat kartu.Mesin encoding data pada magnetic stripe kartu sesuai dengan data 

yang terekam pada kartu asli.kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda 

pengenal ID card, kartu anggota, dan lain-lain.Bahan bakunya bisa dibeli dari luar 

negeri maupun dari bank di dalam negeri yang kemudian dicetak sesuai aslinya 

atau menyerupai aslinya. 

 

Ada beberapa cara kejahatan yang dilakukan oleh pelaku carding sehingga dapat 

mencuri data korban, yaitu diantaranya:
55

 

1. Data dan nomor awalnya didapat dengan cara skimming artinya merekam 

secara elektronik data pada magnetic stripe skimming ini biasanya di kerjakan 

dengan suatu alat sebesar bungkus rokok dan tergantung ada berbagai model 

yang dijual di pasaran, biasanya si pelaku kejahatan dalam mencuri data dan 

nomor dari kartu kredit asli akan menitipkan skimming tersebut di restoran, 

                                                        
54

Laman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, The Netherlands Police Agency, DNR, 

2009, P.12. ―Carding can be seen as a combination of cybercrime and high tech crime. 

Cybercrimes are crimes that are related to internet or computerized methods. The Netherlands 

Police Agency, defines cybercrime as punishable activities in which the use of automated 

operations for the processing and transfer of information has a substantial part‟ . The term 

automated operations  includes computers, cell phones, credit cards and other forms of advanced 

technology.‖ 
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hotel, toko, atau tempat-tempat pembayaran dengan istilah gesek, yang artinya 

harus ada keterlibatan orang dalam dari tempat-tempat tersebut, biasanya si 

kasir menyembunyikan skimmer di bawah meja dan melakukan dua kali 

penggesekan tanpa sepengetahuan pemilik kartu.  

 

2. Cara lain pencurian data pemilik kartu kredit asli adalah bisa dengan cara 

memasang semacam CHIP pada terminal POS (Point of Sale) yaitu sebuah alat 

gesek kartu kredit yang digunakan unbtuk pembayaran, pada restoran, toko, 

hotel, supermarket, dan si pelaku kejahatan disini bisa petugas service terminal 

POS, karyawan pada terminal POS, atau orang lain yang menitipkan. Intinya 

bahwa CHIP harus dipasang oleh petugas yang menangani terminal POS, 

misalkan pada saat service. 

 

3. Maka dengan caraskimming dan chipInformation Card Verification Value 

(CVV) yang mempunyai tiga digit angka yang berfungsi sebagai pengaman 

kartu kredit akan ikut terekam. 

 

4. Dalam tindak kejahatan kartu kredit umumnya terdapat beberapa modus antara 

lain:
56

 

a. Modus IDT (Identity Theft) yaitu pencurian identitas orang lain yang 

dipakai untuk tujuan melakukan kejahatan penipuan dan pemalsuan. 

b. Modus ATO (Account Take Over) yaitu pencurian data orang lain yang 

bertujuan untuk mengendalikan rekening tanpa sepengetahuan pemilik 

rekening atau secara tidak sah. 

                                                        
56
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c. Modus MTO (Merchant Take Over) yaitu pencurian data pemilik 

merchant yang bertujuan mengendalikan atau mengambil alih merchant-

nya secara tidak sah. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

         

 

       

 

 

       

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issuer/Penerbit 

kartu kredit 

Cardholder/ 

Pemegang Kartu 

Kredit 

Pelaksanaan Penggunaan Kartu Kredit 

Permasalahan Peretasan  Kartu Kredit 

Upaya Hukum Tanggung Jawab 

Bank 

Perjanjian 

Pokok 
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Usaha dalam kegiatan kartu kredit di awali dengan adanya perjanjian penerbitan 

kartu kredit antara pemegang kartu kredit dengan penerbit kartu kredit.Perjanjian 

penerbitan kartu kredit ini sebagai perjanjian pokok.Sehingga timbul hak dan 

kewajiban pihak-pihak tersebut. Berdasarkan dari perjanjian yang telah dibuat 

oleh para pihak maka harus direalisasikan dalam penggunaanya, seperti apa yang 

telah disepakati sesuai dengan perjanjiannya masing-masing sehingga pemegang 

kartu kredit dapat menggunakan kartu kredit tersebut sesuai dengan aturan dan 

kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

 

Seiring penggunaan kartu kredit, disitu pula banyak terjadi permasalahan yang 

timbul, salah satunya yang terkenal yaitu peretasan kartu kredit atau dikenal 

dengan carding.Pemegang kartu kredit yang mengalami kejadian ini berhak 

melaporkan kepada bank yang terkait atas kasusnya sehingga bank dapat 

mempermudahnya dengan melakukan upaya pertanggungjawaban dan tindak lajut 

yang telahditentukan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 
Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti 

digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.Metode 

penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar 

objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.
57

 

 

Metodologi berasal dari kata metode dan logi.Metode artinya cara melakukan 

sesuatu yang teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan 

logika berpikir.Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan 

teratur.Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian 

dengan teratur.Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan 

penelitian hukum dengan teratur (sistematis).
58

 

 

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, 

metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta 

empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna 

mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Kegiatan penelitian 

hukum perlu dilakukan terus-menerus guna mengungkapkan kebenaran yang 

                                                        
57

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm.134. 
58

Ibid., hlm. 2. 
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sesungguhnya dari peristiwa hukum sebagai fakta empiris yang menjadi objek 

penelitian hukum. 

 

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: penelitian hukum 

normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum 

empiris.
59

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang 

diteliti digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian 

ini.Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang 

benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara 

ilmiah.
60

 

 

B. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu 

jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian 

lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 

dalam kenyataannya dimasyarakat.
61

 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi 

dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan 

data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju 

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah.
62
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Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 52. 
60

Ibid., hlm. 134. 
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62
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C. Pendekatan Masalah 

 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan 

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 

sistem kehidupan yang nyata.
63

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan 

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan 

cara terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan mengetahui perlindungan hukum 

pemegang kartu kredit berkaitan dengan peretasan kartu kredit. 

 

D. Lokasi Penelitian 

 

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di PT. Bank 

Mandiri CabangTeluk Betung Bandar Lampung yang berlokasi di pinggir Kota 

Bandar Lampung yaitu yang beralamat di Jl. Laks Malahayati No.3, Teluk Betung 

Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Serta mengamati langsung dibagian 

kartu kredit pada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Teluk Betung. 

 

E. Data dan Sumber Data 

 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan 

data sekunder: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait 

dengan permasalaha yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, 

Jakarta, 1986, hlm. 51. 
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secara langsung dengan cara wawancara kepada kepala bagian kartu kredit PT. 

Bank Mandiri Tbk Teluk Betung yaitu Bapak Adil. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data 

pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti 

berasal dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya. Adapun bentuk 

buku yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan 

hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan. 

 

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari 

berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen; 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur 

mengenai hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan, buku-
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buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perlindungan 

konsumen dan hukum perbankan yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

serta jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen dan hokum 

perbankan yang berkaitan dengan peretasan kartu kredit. 

 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus 

hukum,  internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka(library research) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas 

serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
64

Studi kepustakaan dilakukan 

untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi 

dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau 

literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, perbankan dan 

peretasan kartu kredit. 

 

Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder; 

b. Identifikasi data yang diperlukan; 

c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah. 
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45 

 
 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan (field search) dilakukan untuk mendapatkan data primer.Adapun 

cara mengumpulkan data primer yaitu dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan 

terlebih dahulu dan dilakukan wawancara langsung dengan narasumber.Adapun 

yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu manager dan pemegang kartu 

kredit dari PT. Bank Mandiri Tbk Teluk Betung Bandar Lampung. 

 

b. Metode Pengolahan Data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk meganalisis permasalahan 

yang diteliti.Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil 

pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, 

metode pengolahan data diperoleh melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul 

apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah sesuai dengan 

permasalahan. 

b) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-

kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan 

yang akandibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

c) Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang 

telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara 

sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data. 
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G. Analisis Data 

 

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kuantitatif, 

yaitu menafsirkan data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan.Hasil 

dari riset tersebut dituangkan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, 

dan efektif sehingga memudahkan interprestasi dan pemahaman hasil analisis, 

kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

jawaban dari permasalahan yang dibahas. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapatlah penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum pemegang kartu kredit dinilai sudah sesuai dengan 

hukum perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (bank dan pemegang 

kartu kredit). Yang dimana hukum perjanjian tersebut meliputi hak dan 

kewajiban dari kedua belah pihak. Perlindungan hukum yang dapat 

dilakukan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan 

melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi 

penyalahgunaan. Bentuk perlindungan ini harus seimbang antar para 

pihak. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, maka dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan 

yang ada di dalam perjanjian. 

 

2. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit ditinjau dari Undang-

Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu meliputi 3 (tiga) tahap berikut ini: 

a. Tahap pra-transaksi 

b. Tahap transaksi 
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c. Tahap setelah transaksi 

 

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang kartu kredit Bank Mandiri 

yaitu dengan melaporkan kepada Bank Mandiri mengenai transaksi 

mencurigakan terhadap tagihan kartu kreditnya dan selanjutnya Bank 

Mandiri akan memproses dengan melakukan upaya investigasi dan tindak 

lebih lanjut. Upaya hukum yang dapat dilakukan biasanya secara damai 

atau kekeluargaan, apabila upaya tersebut tidak tercapai maka upaya akhir 

yang dapat dilakukan adalah dengan membawa permasalahan tersebut ke 

pengadilan. Tetapi gugatan perdata ke pengadilan jarang ditempuh karena 

jalur ini memiliki kelemahan yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

dan lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dari 

penyelesaian sengketa.  

 

B.Saran 

 
Berdasarkan hasil pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis 

bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 

lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perlu diadakan sosialisasi tentang peretasan kartu kredit lebih 

lanjut agar dapat menunjang pemakaian kartu kredit sebagai alat pembayaran 

dalam bertransaksi onlinesecara bertanggung jawab dan memiliki dasar 

hukum yang kuat. 

2. Sebaiknya lembaga keuangan yaitu perbankan agar lebih bersikap tegas 

dan tanggap dalam menanggulangi permasalahan peretasan kartu kredit 

sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan. 
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3. Sebaiknya pemegang kartu kredit dapat lebih berhati-hati dalam 

melakukan transaksi pembayaran online, dengan memperhatikan keamanan 

situs internet tersebut dan juga agar selalu mengutamakan penggunaan kode 

PIN melainkan sistem tanda tangan pada saat melakukan transaksi secara 

offline. 
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