
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan terpenting yang dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam perekonomian ini, terdapat bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

yang dijalankan dan dimiliki oleh swasta maupun negara. Disamping bank sentral yang 

mengawasi dan mengatur sistem kerja bank-bank tersebut dan membantu mencapai tujuan 

ekonomi dalam perekonomian nasional. Dapat dikatakan dalam sektor keuangan Indonesia 

terus berkembang pesat seperti terlihat dalam perkembangan dunia perbankan nasional. 

Seperti kita ketahui pada masa sekarang ini, bank-bank swasta tumbuh subur bagaikan 

jamur di musim hujan, dimana masing-masing bank tersebut menawarkan berbagai macam 

pelayanan perbankan dan memberikan tingkat bunga yang tinggi. Akibat adanya jumlah bank 

yang banyak tersebut maka dapat menimbulkan persaingan-persaingan dalam dunia 

perbankan yang makin semarak. Hal ini tidak jarang membuat calon nasabah semakin 

bingung memilih bank mana yang benar-benar dapat dijadikan tempat menyimpan uang 

mereka secara aman seperti yang diharapkan. 

Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dalam pasal 

1, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (surplus of found) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan 

memerlukan dana (lack of found) serta juga melayani kebutuhan pembiayaan srta 

melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan 

kondisi yang demikian maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan 

masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercyaan masyarakat terhadap bank, pemerintah 



harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank 

yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.
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Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran 

masyarakat akan haknya sangat rendah. Dalam rangka melindungi konsumen secara umum 

maka sekarang ini telah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan bermasyarakat sudah terjadi sejak 

masyarakat itu sendiri mengenal suatu keadaan yang dalam memenuhi kehidupannya tidak 

dapat dipenuhi tanpa adanya peranan dari orang lain. Kemajuan dan perkembangan dalam 

kehidupan masyarakat tersebut semakin menuntut adanya perkembangan dalam hal 

pembayaran yang lebih praktis bagi masyarakat untuk dapat  

 

memenuhi segala kebutuhan yang tidak hanya terfokus pembayaran pada uang tunai saja. 

Selain tidak praktis, pembayaran dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah yang besar 

akan dapat menimbulkan resiko yang cukup besar misalnya dalam hal keamanannya, melihat 

kenyataan tersebut maka dibutuhkan alat pembayaran lain sebagai alternatif pengganti uang 

tunai. 

Perkembangan teknologi dan dunia perdagangan yang serba maju dan relatif cepat 

membuat manusia menginginkan segala sesuatu yang serba praktis dan ekonomis. Oleh 

karena itu, pada zaman yang serba maju seperti ini diperlukan alat bayar yang praktis, aman, 

luwes, tidak terbatas, dan mudah dibawa. Pada lalu lintas pembayaran ada beberapa jenis alat 

pembayaran dalam bentuk surat berharga misalnya, cek, wesel, bilyet, giro, yang diatur 

dalam KUHD. Namun, bentuk alat bayar tersebut ternyata dinilai belum memberikan 

kenyamanan bagi pemegang atau penerimanya. Saat ini telah berkembang suatu alat 
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pembayaran dengan sistem kredit yang berbentuk kartu plastik, yang secara populer tersebut 

dengan kartu kredit (credit card)
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Kartu kredit itu sendiri adalah alat pembayaran melalui jasa bank/ perusahaan 

pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/ jasa, atau untuk menarik uang tunai dari bank/ 

perusahaan pembiayaan.
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Kartu kredit pertama kali diperkenalkan di Amerika serikat yang kemudian 

berkembang diseluruh dunia, penerbit krtu kredit yang pertama kali adalah “the diner club 

inc” pd tahun 1950 dan diikuti oleh American Express Company pada tahun 1958.
4
  Produk 

jasa pelayanan perbankan berupa kartu kredit ini mulai berkembang pesat saat 

diperlakukannya kebijakan PAKTO 1988 tentang bank umum internasional yang memulai 

kartu kredit sejak permulaan tahun 1950. Sejak saat itu kartu kredit berkembang menjadi 

sarana kredit dan pembayaran yang bermanfaat dan diminati oleh banyak nasabah bank 

diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Kartu kredit adalah alat pembayaran uang tunai atau 

cek. Kartu kredit ini hanya boleh dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat setelah 

mendapat persetujuan dari bank idonesia. Kartu kredit dibuat dalam bentuk yang praktis dan 

menawarkan segala kemudahan bagi pemegangnya, karena krtu kredit mempunyai 

keistimewaan tersendiri dibanding alat bayar yang lain yaitu lebih praktis, luwes, selektif, 

ringkas, tidak terbatas, dan mudah dibawa. Di Indonesia penggunaan kartu kredit sudah 

berkembang dengan pesat, hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya bank-bank yang 

menawarkan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan semakin banyaknya 

masyarakat yang berminat untuk mengunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi bisnis 

dan lalu lintas pembayaran. Kartu kredit dianggap lebih praktis serta terjamin keamannaya 

dibandingkan dengan membwa uang tunai, sehingga tidak mengherankan apabila pada saat 
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ini sering kita jumpai satu orang yang memiliki lebih dari satu kartu kredit untuk kepentingan 

yang berbed-beda. 

Tingkat peredaran kartu kredit yang sangat tinggi disebabkan kartu kredit dianggap 

memberikan keuntungan, baik bagi pemegang kartu kredit ataupun penerima kartu kredit. 

Khusus bagi penerima kartu kredit, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu:
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1. Kredit dapat diberikan tanpa kemungkinan resiko macet, mengingat bank sebagai 

penjamin. 

2. Lebih aman dari pada memegang uang tunai. 

3. Orang biasanya lebih senang berbelanja dengan menggunakan kartu kredit. 

Di Indonesia pembayaran dengan kartu kredit sudah berjalan sejak tahun 1964, tetapi 

baru sering digunakan oleh masyarakat umum sekitar tahun 70-an. Perusahaan nasional yang 

pertama kali mengeluarkan kartu kredit dalam jumlah cukup banyak adalah DMDM, 

meskipun banyak perusahaan-perusahaan atau bank-bank asing yang membuka cabang di 

Indonesia seperti amerika express bank, PT Diner Indonesia Club, America Card oleh bank 

of amerca.
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Data yang menunjukan selama 5 tahun terakhir tahun 1999 data tentang pemakaian 

kartu kredit adalah menunjukan bahwa kartu kredit yang telah di terbitkan  

 

di Indonesia mencapai 1,36 juta. Data transaksi yang dilakukan mencapai Rp 5.524 Triliun. 

Padahal pada tahun 1990 transaksi yang dilakukan baru mencapai Rp 750 Milyar dengan 

jumlah kredit 300.000 kartu. Ini berarti setiap tahun jumlah kartu kredit naik mencapai 54,90 

% dan pertumbuhan transaksi mencapai 54,17 % sebagian besar penerbit kartu di Indonesia 

adalah Bank. Ada 3 bank asing dan 8 bank nasional.
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Dalam prakteknya, banyak timbul keluhan-keluhan dari pihak pemegang sah Kartu 

Kredit berkaitan dengan penggunaan fasilitas Kartu Kredit yang disediakan dari pihak bank. 

Seperti yang sering kita temui di media massa tentang berkurangnya jumlah limit yang ada 

dalam Kartu Kredit padahal yang bersangkutan tidak merasa melakukan transaksi dalam 

jumlah uang yang berkurang dari limit tersebut. Dengan demikian tidak mungkin jumlah limit 

berkurang apabila si nasabah tidak merasa melakukan transaksi dan tidak menyuruh orang lain 

untuk mengambil uangnya dan kenyataannya jumlah limit dalam rekeningnya berkurang. Seperti 

pada kasus berikut, pada Bulan Juli ada seorang ibu  kehilangan kartu kredit di kantor 

Oriflame, dan ketika ibu itu sadar dan konfirmasi untuk memblokir kartu kredit, tapi kartu 

kredit tersebut sudah dipakai orang sejumlah 910.000 dan 1.555.000 di Carefour Megamall 

Pluit. Total 2.465.000. Dari sini jelas kesalahan tidak berasal dari pihak pemegang sah Kartu 

Kredit itu sendiri, sedangkan apakah tindakan bank dalam hal ini, karena seringkali  

 

keluhan-keluhan yang disampaikan nasabah pengguna fasilitas Kartu Kredit tidak mendapatkan 

jawaban seperti yang diharapkan yakni berupa ganti kerugian yang timbul. Akibat dari hal 

tersebut, lanjutnya, otomatis memberikan dampak negatif terhadap transaksi bisnis yang 

merugikan institusi atau perusahaan dalam bentuk finansial. Kasus Pembobolan kartu kredit 

secara nasional sepanjang 2008 mencapai tujuh juta kasus yang mengakibatkan kerugian 

ratusan miliar rupiah, kata seorang direktur perusahaan di bidang pengamanan sistem 

teknologi informasi (TI).  

Kasus pembobolan itu berasal dari internal dan ada pula dari pencurian data melalui 

jaringan yang dilakukan oleh penyedia jasa pihak ketiga. sehingga, akan mengakibatkan 

turunnya produktivitas, rusak, hilang atau tercurinya data pelanggan, termasuk data sensitif 

atau rahasia yang ujung-ujungnya menurunkan citra perusahaan di mata pelanggan.
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 Kembali ke masalah penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia bahwa penyalahgunaan 

kartu kredit oleh pihak ketiga di Indonesia dalam kasus pembobolan ini memang sering 

terjadi. Bukti ini ditunjukan dengan ditangkapnya satu orang diwilayah hukum Poltabes 

Semarang, beberapa bulan lalu, tertangkap lagi dua orang yang melakukan tindak kriminal 

yang sama dan status mereka adalah seorang mahasiswa. Modus yang mereka lakukan yakni 

belanja produk komputer canggih dengan menggunakan Kartu Kredit milik orang lain.
9
  

Berdasarkan keinginan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh bank 

dalam melindungi pemegang sah kartu kredit dalam penggunaan fasilitas kartu kredit yang 

berkembang pesat di Masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kartu kredit yang 

dilakukan oleh pihak ketiga. 

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis 

Normatif Pengaturan Perlindungan Nasabah Pemegang Kartu Kredit Dari 

Penyalahgunaan Kartu Kredit Oleh Pihak Ketiga”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

masalah yang akan dikaji dan di teliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Nasabah oleh Bank terhadap Penyalahgunaan 

Kartu Kredit oleh pihak ketiga ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan? 

2. Bagaimana Tanggung jawab Pihak Penerbit Kartu Kredit terhadap adanya 

Penyalahgunaan Kartu Kredit oleh pihak ketiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
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1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah 

pemegang kartu kredit apakah sudah melindungi hak-hak pemegang kartu kredit dari 

penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penerbit kartu kredit terhadap adanya 

penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

a) Dalam penelitian ini di harapkan agar penelitian nantinya dapat menambah atau 

memberikan pengetahuan dan khasanah keilmuaan serta pengembangan ilmu hukum 

khususnya pada mata kuliah Hukum Perbankan tentang upaya pemegang kartu kredit 

untuk melindungi hak-haknya dari penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga 

b) Penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademik 

dalam menunjang proses belajar mengajar dalam upaya mengembangkan ilmu 

pengetahuan hukum perbankan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai persyaratan untuk mendaptkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat 

menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum perbankan, serta agar 

dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru. 

 b. Bagi masyarakat terutama Nasabah Pemegang Kartu Kredit 

Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pare pemegang kartu 

kredit agar tidak terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga dan diharapkan 

dapat menambah wawasan pemahaman tentang hukum perbankan yang sedang 

berkembang saat ini.   



c. Bagi Bank 

Yang mempunyai fasilitas Kartu kredit ini dapat memberikan masukan, pemahaman 

dan pengamanan bagi pihak-pihak yang menggunakan fasilitas kartu kredit yang mungkin 

mengalami permasalahan kartu kredit. 

 

E. Metode Penelitian  

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Metode pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatife yaitu dengan cara menganalisis setiap ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku dimasyarakat khususnya tentang perlindungan hak-hak para pemegang 

kartu kredit dari penyalahgunaan pihak ketiga.
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Dalam penelitian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat 

yaitu berkaitan dengan upaya pemegang kartu kredit dalam melindungi hak-haknya dari 

penyalahgunaan kartu kredit  oleh pihak ketiga. 

 

 

2.  Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Yaitu bahan hukum utama dalam penulisan ini dari bahan-bahan kepustakaan yang 

merupakan data pelengkap, yakni berupa, Peraturan Perundang-undangan antara lain : 

a) Undang-Undang perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 
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b) Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008  perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum tambahan dalam penulisan hukum ini penulis memperoleh 

data dari buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian, pendapat para sarjana, dan 

artikel-artikel yang berhubungan dengan pengaturan perlindungan nasabah pemegang 

kartu kredit untuk melindungi hak-haknya dari penyalahgunaan kartu kredit oleh 

pihak ketiga. 

3. Analisis Bahan Hukum 

Agar bahan hukum yang dikumpulkan tersebut relevan isinya dengan 

permasalahan di atas, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif 

kualitatif yang menganalisis upaya hukum pemegang kartu kredit dalam melindungi hak-

haknya dari   penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga berdasarkan undang-undang 

yang berlaku dimasyarakat  dan juga berasal dari pendapat para sarjana, artikel-artikel 

yang berhubungan dengan masalah perluasan tindakan hukum yang berkaitan dengan 

pembahasan.
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F . Sistematika Penulisan   

 Sistematika hukum ini akan disusun empat bab, dimana setiap bab akan menguraikan 

tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam 

beberapa sub bab. Sistematika dalam penulisan hukum meliputi: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan 

judul, perumusan masalah yang merupakan batasan permasalahan yang akan dikaji 

atau dibahas serta metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan yang berhubungan dengan penelitian, dasar konsepsional yang 

menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan 

rangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sejarah mengenai hal-hal 

yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

                        BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini  berisikan paparan serta penjabaran tentang upaya pemegang kartu kredit 

dalam melindungi hak-haknya dari penyalahgunaan pihak ketiga yang  

ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku dan analisis tentang pertanggungjawaban 

pihak penerbit kartu kredit terhadap adanya penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak 

ketiga. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang berisi uraian hasil akhir sebagai inti dari 

proses analisis penelitian yang mana merupakan jawaban dari permasalahan yang 

penulis bahas dan saran atau rekomendasi para pihak yang bersangkutan berkenaan 

dengan hal-hal yang mengganjal tentang hal-hal yang disebutkan dalm kesimpulan. 

 

 


