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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional 

telah menghasilkan variasi produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. 

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan 

informatika juga turut mendukung transaksi barang dan jasa hingga melintasi 

batas-batas wilayah suatu negara karena pada saat ini media elektronik 

menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis.
1
 

Dunia perbankan saat ini sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya 

berbasiskan pada teknologi informasi salah satu bentuknya berupa internet 

banking karena dengan adanya fasilitas internet banking semakin 

memudahkan para nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan tanpa 

harus datang ke bank secara langsung.
2
 Perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3
 

Saat ini kejahatan perbankan juga semakin dekat dengan penggunaan 

internet banking. Hal ini tidak terlepas dari keuntungan yang dapat diraih 

dengan memanfaatkan layanan internet banking. Layanan Internet banking 
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memberikan kelebihan serta terdapat kelemahan kepada bank dan nasabah 

bank, terdapat beberapa kelebihan dari penerapan layanan internet banking 

bagi perusahaan perbankan, yaitu ; internet banking memungkinkan bank 

untuk mengurangi biaya operasional, internet banking akan mengurangi 

nasabah yang datang ke bank, sehingga bank dapat menggunakan kantor yang 

lebih kecil dan pegawai yang lebih sedikit, kedua hal tersebut menyebabkan 

bank dapat mengurangi biaya sewa tempat dan gaji karyawan. Namun, 

penerapan internet banking juga memiliki kelemahan bagi perusahaan 

perbankan, yaitu ; reputasi nama bank akan menjadi buruk ketika terjadi 

kejahatan perbankan melalui internet banking, dana nasabah dapat dibobol 

oleh karyawan bank sendiri yang mengetahui data-data nasabah, nomor PIN 

dan nomor tokennya, hal ini dilakukan oleh karyawan yang memiliki akses 

terhadap data-data nasabah bank. Layanan internet banking yang disediakan 

oleh pihak bank juga memiliki kelebihan bagi nasabah bank, yaitu ; 

memudahkan nasabah untuk melakukan transfer uang dengan menggunakan 

internet banking, memudahkan nasabah dalam membayar tagihan bulanan 

seperti tagihan listrik,air,telpon bahkan pajak tanpa harus datang ke tempat 

pembayarannya, melihat informasi nilai jual beli mata uang dan bisa 

mengetahui program-program bank baru. Namun, penerapan internet banking 

juga memiliki kelemahan bagi nasabah bank, yaitu ; rawan pembobolan 

rekening oleh karyawan bank karena bisa mengetahui tentang data nasabah 

dan dana yang tersimpan, target dari cybercrime, tergantung dari internet 

karena jaringan internet harus stabil agar transaksi e-banking tidak mengalami 
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kegagalan, kurangnya perhatian nasabah terhadap kejahatan perbankan yang 

terjadi, meskipun peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE) telah diterapkan sejak 2008.
4
 

Modus-modus kejahatan perbankan memiliki potensi kriminalisasi 

terhadap sistem transaksi elektronik perbankan yang akhirnya akan 

merugikan semua pihak. Dalam kejahatan perbankan yang memanfaatkan 

fasilitas internet banking masalah perlindungan hukum bagi nasabah bank 

selaku konsumen merupakan suatu hal yang sangat dilematis. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harusnya 

menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam suatu 

produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan 

untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya dan juga hukum memiliki 

sanksi yang tegas maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi 

konsumen yang posisinya memang lemah, disamping ketentuan hukum yang 

melindungi kepentingan konsumen belum memadai, khususnya dalam hal 

perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen kejahatan 

perbankan melalui internet banking.
5
 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang 

konsumen pada Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah “ setiap orang 

pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
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kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.” 

Perlindungan pada nasabah bank dalam kejahatan perbankan melalui 

internet banking haruslah sesuai dengan hak-hak dasar antara lain adalah hak 

untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk 

mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk 

didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan 

kebutuhan dasar manusia. Demi keadilan dan memberikan perlindungan 

hukum terhadap nasabah bank industri perbankan juga berkewajiban 

memenuhi hak-hak nasabah bank selaku konsumen yang menjadi korban 

kejahatan perbankan melalui internet banking. Adapun hak-hak dan 

kewajiban nasabah, antara lain ; nasabah berhak mendapatkan perlindungan 

atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank, nasabah berhak 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi resiko 

kerugian. Sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui 

bank, nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening 

yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan dan kewajiban 

nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau 

kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih 

lanjut, nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses 

peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum. Upaya perlindungan 

juga dilakukan oleh pihak bank dengan memberikan informasi seputar 

teknologi yang layak diterapkan dalam pemanfaatan layanan internet banking 
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dan upaya perlindungan hukum untuk melindungi data pribadi nasabah dalam 

penyelenggaraan layanan internet banking.
6
 

Kejahatan perbankan melalui internet banking yang terjadi di Indonesia 

memakai bermacam-macam modus, antara lain ; Carding adalah kegiatan 

seseorang (Carder) berbelanja secara online dengan menggunakan nomor dan 

identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan 

mencuri data para nasabah bank di internet.
7
 Typosquatting adalah tindakan 

membeli dan mengoperasikan nama-nama domain yang merupakan hasil 

variasi suatu nama domain yang telah terkenal, dengan harapan website 

tersebut dikunjungi oleh pengguna internet karena adanya kesalahan eja atau 

ketik dari website asli yang memang ingin dikunjungi oleh pengguna.
8
 

Malware adalah sebuah program/software jahat yang menyusup ke dalam 

sistem komputer, lalu mengakibatkan berbagai kerugian pada pengguna 

komputer.
9
 

Pada tahun 2012, terjadi kejahatan perbankan dengan modus Carding 

yaitu seorang bernama Suri Anni dan Thiam Kim als Acuan berbelanja 

dibeberapa tempat/toko di wilayah Medan dan Pekanbaru dengan 

menggunakan kartu kredit dan kartu debit yang datanya sudah dipalsukan. 

Mereka memperoleh nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik 
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orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dari berbagai macam bank dengan 

mengakses melalui media www.Icq.com, www.topdumpspro.com, 

www.Lebertyreserve.com dimana mereka tesebut mengetahui bahwa di 

website tersebut menjual nomor-nomor atau data-data kartu kredit/debit milik 

orang lain tanpa dengan cara mengambil data-data kartu kredit/debit orang 

lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tujuan mereka melakukan kejahatan 

ini untuk belanja dan juga menjual nomor atau data kartu kredit/debit milik 

orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan kerugian yang di akibatkan 

karena kejahatan perbankan dengan modus carding mencapai puluhan juta 

rupiah. Kejahatan perbankan melalui internet banking memakai modus 

carding diatas telah mendapat putusan Pengadilan Jakarta Selatan dengan 

Nomor 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel. 

Kebijakan penegakan hukum pada kejahatan perbankan dengan modus 

carding mengalami pembaruan hukum pada peraturan yang diterapkan 

kepada pelaku kejahatan tersebut. Sebelum berlakunya Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pelaku 

kejahatan perbankan dengan modus carding bertentangan dengan pasal 362 

KUHP tentang pencurian karena pelaku mencuri data kartu kredit orang lain 

dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Setelah berlakunya Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pelaku 

kejahatan perbankan dengan modus carding bertentangan dengan pasal 31 

ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan 
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Transaksi Elektronik. Dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang–Undang Nomor 

11 Tahun 2008, berbunyi : 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

 melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik 

 dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau 

 Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

 melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau 

 Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di 

 dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik 

 Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun 

 maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, 

 dan/atau  penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

 Elektronik yang sedang ditransmisikan. 

 

Dalam kejahatan perbankan melalui fasilitas internet banking dengan 

modus carding, salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit 

carder sering melakukan hacking ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu 

kredit untuk menembus sistem pengamannya dan mencuri nomor-nomor 

kartu kredit tersebut.
10

 

Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan 

internet banking milik bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang 

mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karawan 

media online (satunet.com) yang bernama Steven Haryanto. Kasus klikbca 

merupakan kasus domain name yang memanfaatkan kesalahan ketik yang 

mungkin dilakukan oleh nasabah. Steven Haryanto membeli domain-domain 

yang srupa www.klikbca.com dimana isi dari tiap situs palsu tersebut sangat 

mirip dengan situs asli BCA. Kunci dan keberhasilan dari kasus ini adalah 
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apabila terjadi salah ketik oleh nasabah, Tercatat 130 nasabah tercuri data-

datanya dan tujuannya membuat situs plesetan adalah agar publik memberi 

perhatian pada kesalahan pengetikan situs, bukan untuk mengeruk 

keuntungan. 

Kebijakan penegakan hukum pada kejahatan perbankan dengan modus 

Typosquatting dapat menjerat pelaku dengan menggunakan pasal-pasal dalam 

Kitab Undang-undang Pidana Umum, misalnya pasal 362 KUHP tentang 

Pencurian dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan kejahatan perbankan 

dengan modus Typosquatting juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat 

(1),(2),(3), Pasal 24 ayat (1),(2),(3),(4), dan Pasal 31 ayat (1),(2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik. 

Pasal 23 yang berbunyi : 

(1)Setiap penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau 

 masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip 

 pendaftar pertama. 

    (2)Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud 

 pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar 

 prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak 

 Orang lain. 

    (3)Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat 

 yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak 

 oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama 

 Domain dimaksud. 

Pasal 24 yang berbunyi : 

    (1)Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. 

    (2)Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh  

 masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara 

 pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan. 

    (3)Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan 

 Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang 

 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 

    (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 

 dengan Peraturan Pemerintah. 
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 Pasal 31 yang berbunyi : 

    (1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

 melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik 

 dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau 

 Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. 

    (2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

 melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau 

 Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di 

 dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik 

 Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun 

 maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, 

 dan/atau penghentian. 

 

Pada tahun 2015 terdapat kasus perbankan pada Bank Mandiri dengan 

modus malware yang menimpa nasabah bank lewat layanan internet banking. 

Hal tersebut kali ini terjadi pada seorang nasabah Bank Mandiri asal 

Semarang, Wahab Yulfikar mengisahkan pada hari Rabu (8/4/2015) dia 

mencoba mengecek saldo yang ada di rekening Bank Mandiri melalui 

fasilitas internet banking di http://www.bankmandiri.co.id. Akan tetapi saat 

akan login, alamat situs Bank Mandiri jadi berubah menjadi 

id.bankmandiri.co.id. Di layar kemudian muncul menu “Sinkronisasi Token” 

yang meminta data-data angka yang ada di token. Namun Yulfikar sangat 

terkejut saat mendapati uang di tabungannya telah berkurang sebesar Rp 40 

juta. Yulfikar lalu menghubungi kantor Bank Mandiri terdekat yaitu di 

cabang RS Karyadi Semarang. Dari data bank terlihat bahwa uang di 

rekeningnya telah terdebet dua kali. Pertama, uangnya terdebet sebanyak Rp 

23.780.000 dan ditransfer ke rekening seseorang di CIMB Niaga dengan 

nomor 5230103884115 atas nama Suyatmini. Kedua, uangnya juga terkirim 

ke sebuah rekening BCA nomor 6470389344 atas nama Ninik Monarosama 

sebesar Rp 17.300.000. 
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Malware termasuk kejahatan yang dilakukan dengan membuat 

gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program 

komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 

kejahatan perbankan dengan modus malware adalah sebuah program/software 

jahat, menyusup ke dalam sistem komputer, lalu mengakibatkan berbagai 

kerugian pada pengguna komputer. Umumnya malware diciptakan untuk 

membobol atau merusak suatu software atau operating sistem. Contoh dari 

malware adalah virus. 

Dasar hukum yang di terapkan pada kejahatan perbankan dengan 

modus malware berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, yaitu:  

Pasal 32 ayat 1 berbunyi : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan 

transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan 

suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang 

lain atau milik publik”. 

Pasal 33 berbunyi : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem 

Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak 

bekerja sebagaimana mestinya”. 

Pasal 35 berbunyi : 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 

pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. 

 

Saat ini dengan meningkatnya kejahatan perbankan dengan 

memanfaatkan internet banking yang dikelola oleh bank dapat dijadikan alat 

untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini 
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meningkatnya resiko yang dihadapi oleh perbankan maka diperlukan suatu 

pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap bank yang merupakan 

kewenangan Bank Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak kejahatan melalui internet 

banking adalah melalui pendekatan aspek regulasi. Bank Indonesia 

mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui 

Internet Banking, dikeluarkan tanggal 20 April 2004 dan Bank Indonesia juga 

mengeluarkan PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Bank 

yang menyelenggarakan internet banking wajib menerapkan manajemen 

risiko pada aktivitas internet banking secara efektif untuk memberikan rasa 

aman terhadap nasabah saat melakukan transaksi melalui fasilitas internet 

banking, meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, sistem 

pengamanan, manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi. 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di 

sektor perbankan Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan tersebut 

untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan setidak-

tidaknya dapat tercapai melalui 3 (tiga) aspek yang disebut OJK terdiri dari 
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peningkatan transparasi (berupa pengungkapan manfaat, resiko serta biaya 

atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan).
11

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang lebih lanjut dan mendalam untuk mengetahui modus 

kejahatan perbankan melalui internet banking dan penegakan hukum yang 

diterapkan kepada pelaku kejahatan perbankan melalui internet banking yang 

terjadi di Indonesia. Hal-hal di atas yang melatar belakangi penulis memilih 

judul Analisis Kasus-Kasus Kejahatan Perbankan Melalui Internet Banking 

Yang Terjadi di Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan 

hukum ini. Adapun perumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah modus kejahatan perbankan melalui internet banking 

yang terjadi di Indonesia ? 

2. Bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku 

kejahatan perbankan melalui internet banking yang terjadi di 

Indonesia ? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka dengan ini penulis 

hendak menyampaikan bahwa penulisan hukum ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui modus pada kejahatan perbankan melalui internet 

banking yang terjadi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku 

kejahatan perbankan melalui internet banking yang terjadi di 

Indonesia. 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan penulisan hukum diatas, maka penulisan ini 

memiliki manfaat, sebagai berikut : 

1. Hasil penulisan hukum ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para 

pembaca untuk menambah wawasan terkait bidang ilmu hukum 

bisnis dan diharapkan bisa menjadi ajuan / referensi bagi penulis 
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berikutnya dalam melakukan analisa masalah yang mempunyai 

kesamaan tema dengan penulisan hukum ini. 

2. Hasil penulisan hukum ini bisa dijadikan evaluasi dunia perbankan 

di Indonesia ketika terdapat modus kasus yang sama dan khususnya 

dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan perbankan 

melalui internet banking yang terjadi di indonesia 

E. Kegunaan Penulisan 

Penulisan hukum ini berguna bagi saya sebagai penulis dan pembaca. 

Agar lebih memahami terkait modus dalam kejahatan perbankan melalui 

internet banking yang terjadi di Indonesia serta mengetahui penegakan hukum 

yang diterapkan kepada pelaku kejahatan perbankan melalui internet banking 

yang terjadi di Indonesia, sekaligus sebagai syarat bagi penulis untuk 

memperoleh gelar Akademik Strata Satu Sarjana Hukum. 

F. Metode Penulisan 

Penulisan hukum ini pada dasarnya menggunakan penelitian hukum 

Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang di 

fokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 

hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan ini.
12

 

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan beberapa bahan 

hukum diantaranya : 

 

                                                           

 
12

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Hal 12. 
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1. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan 

hakim
13

. 

  Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan 

penulisan hukum ini terdiri dari :  

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

(Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3790). 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Nomor 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4843). 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 

Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821). 

 

 

                                                           

 
13

 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

Hal 141. 
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4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 

2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164). 

5) Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 

1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel. 

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan. 

7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan 

Teknologi Informasi oleh Bank Umum. 

8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP, 

tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui 

Internet Banking. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-

dokumen resmi. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan 

hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian 
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hukum, jurnal hukum maupun media cetak yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini.
14

 

c. Teknik Pengumpulan Data 

  Penulis menggunakan metode studi kepustakaan, studi 

dokumen, dan pengambilan data dari internet dalam melakukan 

teknik pengumpulan bahan hukum terkait modus kejahatan 

perbankan melalui fasilitas internet banking dan mengetahui 

penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku kejahatan 

perbankan melalui internet banking yang terjadi di Indonesia. 

d. Analisa Data 

  Dalam penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif Kualitatif. 

Data yang diperoleh baik primer dan sekunder dianalisis secara 

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 

menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 

yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
15

 

e. Sistematika penulisan 

  Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis membagi 

pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas 

beberapa sub-bab, sistematika penulisannya yang tujuannya 

sebagai acuan penulis dan mempermudah penulis dalan 

menyusun penulisan dan secara singkat sebagai berikut : 

 

                                                           

 
14

 Ibid, Hal 155. 

 
15

 Victor Uji Kurnia, “Penelitian Deskriptif Kualitatif”, http://www.informasi-

pendidikan.com/2013, diakses tanggal 24 Mei 2015. 
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I. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan 

tema dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi 

pengantar umum di dalam memahami penulisan secara 

keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika 

penulisan. 

II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-

teori hukum antara lain ; teori tentang bank dan fungsi 

serta tujuan bank, teori tentang nasabah bank dan 

perlindungan nasabah bank, teori tentang internet banking 

menurut hukum positif di Indonesia, teori tentang 

cybercrime dan penegakan hukum cybercrime berbasis 

teknologi di bidang perbankan. Berdasarkan teori-teori 

diatas yang dapat mendukung penulisan hukum ini dalam 

membahas dan menjawab secara rinci dan jelas berkaitan 

tentang analisis kasus-kasus kejahatan perbankan melalui 

internet banking yang terjadi di Indonesia. 

III. BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan menjawab, menguraikan dan 

menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan 
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masalah yaitu tentang modus kejahatan perbankan melalui 

internet banking dan penegakan hukum yang diterapkan 

kepada pelaku kejahatan perbankan melalui internet 

banking yang terjadi di Indonesia. 

IV. BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini adalah bab penutup yang berisikan

kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya dan sekaligus dikemukakan beberapa saran

dari penulis yang mungkin berguna bagi perkembangan

hukum perbankan terutama dalam mengetahui modus-

modus kejahatan perbankan melalui internet banking serta

penegakan hukum yang diterapkan bagi pelaku kejahatan

perbankan melalui internet banking yang terjadi di

Indonesia dan bagi orang-orang yang membacanya.


