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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum 

A.1. Pengertian Perlindungan hukum 

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan kosep rechtsaat atau konsep 

rule of law karena lahirnya konsep konsep tersebut tidak terlepas dari keinginan 

untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon5. bahwa perlindungan 

hukum hak-hak asasi manusia bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan 

perlindungan hak serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum. 

Oleh karena Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pada 

pancasila6 , maka sistem perlindungan hukum yang dianut oleh Negara Republik 

Indonesua juga harus berpijak kepada prinsip -  prinsip Negara hukum 

berdasarkan Pancasila. 

Lebih jauh dikemukakan bahwa, karena Negara hukim berdasarkan pancasila 

hak – hak perseorangan tetap diakui, dijamin dan dilindungi walaupun dibatasi 

oleh : 

1. Adanya fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik 

                                                           
5 Philipus.M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya. 

Bina Ilmu. hal 38 
6 S.jachran basah. 1985. eksistensi dan tolak ukur badan peradilan administrasi di 

Indonesia. Alumni bandung. hal 147 
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2. Corak masyarakat yang sejak dahulu kala membebankan manusia 

perseorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, 

masyarakat, dan sesama.7 

A.2. Jenis Jenis Perlindungan Hukum 

Istilah perlindunan hukum sebenarnya merupakan penyempitan arti dari 

perlindungan, dimana hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang 

diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal 

ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan 

sesame manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia 

mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.8  

Dengan “tindakan pemerintah” sebagai titik sentralnya maka dibedakan dua 

macam perlindungan hukum, yaitu9 : 

1. Perlindungan Hukum yang preventif 

Perlindungan hukum yang preventif ini diberikan kesempatan kepada 

rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemeritah mendapat bentuk yang definitive. Dengan begitu 

perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. 

2. Perlindungan hukum yang represif 

                                                           
7 S Jacran basah ibid hal 149 
8 CST Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka 

Jakarta. Hal 117 
9 Philipus M.Hadjon. Ibid hal 2 
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Sebaliknya perlindungan hukum represif adalah bertujuan 

menyelesaikan sengketa. Dalam penelitian ini sengketa yang dimaksud 

adalah perkara pidana bilamana nasabah menjadi korban dari pelaku 

kejahatan Credit Card fraud dan perkara perdata dimana bank 

bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah yang 

menjadi korban kejahatan credit card fraud. 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri 

dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan 

suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. 

A.3. Kontruksi Hukum 

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum 

yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar 

ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 

Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-

undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak 

dapat bertindak sewenang-wenang. Menurut Prof. J.H.A. Logemann : “Dalam 

melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari 

maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa sehingga 

menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.” 
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Dalam usaha mencari dan menentukan kehendak pembuat undang-undang itulah 

maka dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa metoda atau cara menafsirkan 

peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan seorang ahli hukum, antara 

lain10 : 

1. Penafsiran Gramatikal (taatkundige interpretatie) 

Penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat 

didalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat undang-undang dalam 

merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu. 

2. Penafsiran Sejarah (historische interpretatie),  

Penafsiran yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan 

dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya 

peraturan undang-undang yang bersangkutan. 

3. Penafsiran Sistematis (systematische interpretatie),  

Penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan, dengan 

cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat didalam suatu tata 

hukum, dalam rangka penemuan asas-asas hukum umum yang dapat 

diterapkan dalam suatu masalah hukum tertentu. 

4. Penafsiran sosiologis (teleologis),  

                                                           
10 Riyadeka, Konstruksi Hukum, http://pengertiandasarhukum00.blogspot.co.id/ kontruksi-

hukum.html tanggal akses 9 April 2017 

http://pengertiandasarhukum00.blogspot.co.id/%20kontruksi-hukum.html
http://pengertiandasarhukum00.blogspot.co.id/%20kontruksi-hukum.html
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sejalan dengan pandangan Prof. L.J.van Apeldoorn, maka salah satu tugas 

utama seorang ahli hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-

undangan dengan hal-hal konkrit yang ada di dalam masyarakat. 

5. Penafsiran otentik,  

Penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian didalam peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang 

sendiri. 

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim untuk memeriksa dan memberi 

keputusan atas perkara yang diserahkan kepadanya dan tidak diperbolehkan 

menolak dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas pengaturannya. Dalam hal 

demikian dalam Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Hal ini berarti seorang hakim harus memiliki kemampuan dan 

keaktifan untuk menemukan hukum (rechtsvinding).Rechtsvinding merupakan 

proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam 

penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil 
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penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan. Oleh 

karena itu, maka hakim dapat melakukan konstruksi dan penghalusan hukum11. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam Konstruksi Hukum antara lain: 

a. Hakim meninjau kembali sistem material yang mendasari lembaga hukum 

yang dihadapinya sebagai pokok perkara; 

b. Berdasarkan sistem itu, hakim kemudian berusaha membentuk suatu 

pengertian hukum (rechtsbegrip) baru dengan cara membandingkan 

beberapa ketentuan di dalam lembaga hukum yang bersangkutan, yang 

dianggap memiliki kesamaan-kesamaan tertentu; 

c. Setelah pengertian hukum itu dibentuk, maka pengertian hukum itulah yang 

digunakan sebagai dasar untuk mengkonstruksi suatu kesimpulan dalam 

penyelesaian perkara. 

Pada dasarnya, konstruksi hukum dinamakan analogi, tetapi di dalam ilmu 

hukum dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum yang sebenarnya 

merupakan variasi dari analogi itu, yaitu konstruksi Penghalusan Hukum dan 

konstruksi Argumentum a Contrario.12 

A.4. Konstruksi Hukum / Komposisi Hukum (Rechtsconstructie) 

1. Konstruksi Analogi (argumentum per analogiam) 

                                                           
11 Riyadeka, Konstruksi Hukum, http://pengertiandasarhukum00.blogspot.co.id/ kontruksi-

hukum.html tanggal akses 9 April 2017 
12 ibid 

http://pengertiandasarhukum00.blogspot.co.id/%20kontruksi-hukum.html
http://pengertiandasarhukum00.blogspot.co.id/%20kontruksi-hukum.html
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Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari 

rasio ledis (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya 

kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. 

Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup 

pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak 

dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang 

dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah 

ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim kemudian memberlakukan peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada pada perkara yang sedang dihadapinya. 

Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada 

dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan 

hukum tadi, tapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain. 

Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus 

hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi karena hal demikian 

bertentangan dengan asas pokok hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa 

ketentuan perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu” (nullum 

crimen sine lege). Karena di dalam pidana jika digunakan konstruksi analogi 

akan menciptakan delik baru. Maka dengan konstruksi analogi, seorang ahli 

hukum memasukkan suatu perkara kedalam lingkup pengaturan suatu 

peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dibuat untuk 

menyelesaian perkara yang bersangkutan. 
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2. Konstruksi Penghalusan Hukum (rechtsverfijning) 

Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, 

peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk 

menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat digunakan.Penghalusan hukum 

dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan 

mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu 

sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai 

keadilan. Jenis konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari 

konstruksi analogi, sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku 

suatu peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum 

justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan 

(bersifatrestriktif). 

3. Argumentum a Contrario 

Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan perundang-

undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu 

peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan 

oleh peraturan itu. Perbedaannya adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan 

suatu kesimpulan yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada 

masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi Argumentum a 

Contrario hakim sampai pada kesimpulan yang negatif, artinya ia justru tidak 

mungkin menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya. 

B. Tinjauan Mengenai Kejahatan dan Korban Kejahatan 
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B.1. Pengertian Kejahatan 

Pengertian dari kejahatan sendiri menurut Moelyatno, adalah tingkah laku 

atau perbuatan yang jahat, yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat 

seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan  perkosaan atau kejahatan 

kesusilaan yang dilakukan oleh manusia.13 

Kejahatan pun juga memiliki banyak jenis bila dilihat dari motif dan modus 

operandi nya, kejahatan itu terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan 

hidup manusia, eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Ada suatu problem, 

seperti misalnya desakan kepentingan yang mengakibatkan kejahatan   

Seperti yang dikatakan oleh penulis sebelumnya bahwa kejahatan terus 

berkembang mengikuti lingkungannya dalam pembahasan ini perlu digaris 

bawahi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan Credit card fraud 

juga mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dimana tempat terjadinya 

kejahatan tersebut berada di dalam jaringan dunia maya dan sering disebut juga 

dengan kejahatan mayantara, kejahatan dunia maya atau cybercrime. 

Menurut Adul Wahid dam mohamad Labib dalam bukunya ‘Kejahatan 

Mayantara’ (2005:39) menguraikan definisi dari beberapa organisasi dan sarjana 

yang ahli dibidang mayantara, di antaranya adalah : 

1. Menurut Kepolisian Inggris, Kejahatan mayantara (cybercrime) adalah 

segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan 

                                                           
13 Moelyatno,1985,Kitab undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Jakarta,Bina Aksara, 

1985 hal 122 
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atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan 

teknologi digital. 

2. The US department of justice memberikan pengertian kejahatan mayantara 

adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan oegetahuan 

tentang komputer untuk menangani, menyelidiki, dan menuntut. 

3. Organization of European Community development, ialah setiap prilaku 

illegal, tidak pantas, tidak mempunyai kewenangan yang berhubungan 

dengan pengelolaan data atau pengiriman data. 

Dari pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kriminalitas di internet 

atau kejahatan mayantara (cybercrime) pada dasarnya adalah suatu tindak pidana 

yang berkaitan dengan komputer dan internet, baik yang menyerang fasiltas 

pribadi maupun umum. 

B.2. Korban Kejahatan 

Korban kejahatan juga dapat diartikan sebagai “ mereka  yang menderita 

jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan 

dan hak asasi yang menderita” (Arief Gosita, 1993 : 63) 

Dari penjabaran diatas yang dimaksud dengan mereka adalah : 

1. Korban orang perseorangan atau korban individual, yang di dalam penuisan 

ini adalah nasabah bank yang menjadi korban dari kejahatan Credit Card 

Fraud 
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2. Korban yang bukan perorangan misalnya badan hukum. Yaitu bank sebagai 

pihak penyelenggara kartu kredit yang sistemnya ditembus oleh pelaku 

kejahatan sehingga menimbulkan kerugian terhadap nasabah dan 

menimbulkan kewajiban bagi pihak bank untuk mengganti kerugian tersebut. 

 

 

C. Tinjauan Mengenai Credit Card Fraud  

C.1. Pengertian Kartu Kredit 

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No 14 tahun 2012 yang merupakan 

perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang 

Penyelengaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di 

jelaskan bahwa Kartu Kredit adalah APMK ( Alat Pembayaran Dengan 

Menggunakan Kartu ) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 

pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban 

pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, 

dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu 

yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus charge card ataupun 

dengan pembayaran secara angsuran. 
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Menurut A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu kartu kredit adalah “ Kartu yang 

dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk 

mendapatkan uang, barang atau jasa secar kredit”.14 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit atau credit card 

adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan 

pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan 

pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah 

bunga ( finance charge ) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. 

Nasabah hanya akan dikenai iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh pihak 

bank. Berbeda dengan charge card, dana yang biasa nasabah pergunakan baik 

untuk menarik uang tunai maupun berbelanja terbatas pada plafon pagu kredit 

yang disetujui. Jadi kelebihan dari kartu kredit ini, nasabah tidak harus membayar 

penuh jumlah tagihan ketika jatuh tempo. Nasabah boleh menyicil dengan jumlah 

minimal tertentu dan sisanya termasuk bunga akan ditagihkan kepada nasabah 

bulan berikutnya 

C.2. Pengertiian Istilah Fraud 

Istilah Fraud seperti yang dijelaskan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor No. 13/ 28 /DPNP tanggal 9 Desember 2011; Di dalam ketentuan ini 

Fraud adalah sebuah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja 

dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau 

                                                           
14 A. F.Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996. Kamus Hukum Ekonomi, ELIPS, Jakarta, 

hal.27 



23 
 

pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank 

sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian 

dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

Fraud adalah setiap perbuatan yang tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan / 

jabatan atau penyimpangan)  yang bertujuan mengambil uang (atau harta atau 

sumber daya orang lain/ organisasi) melaui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, 

kelicikan, penghilangan,kecurangan, saran yang salah penyembunyian atau cara-

cara lainya yang dilakukan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian 

organisasi atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku15. (Bona P Purba 

2015:3) 

 

Bila ditinjau dari kedua definisi diatas menurut hemat penulis secara luas 

Fraud adalah diamana seseorang melakukan suatu bentuk perbuatan yang 

melawan hukum secara tidak jujur mengelabui, menipu, atau memanipulasi 

sesuatu  dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dan mengakibatkan 

dirugikannya suatu pihak.  

C.3. Pengertian Credit Card Fraud 

Pengertian Kejahatan Kartu Kredit sendiri sangat luas dan terkadang masih 

menjadi perdebatan. Adapun penggunaan istilah- istilah didalam menyebutkan 

Kejahatan kartu kredit sendiri yang paling sering digunakan oleh masyarakat 

adalah carding dan Credit card fraud 

C.3.1 Carding 

                                                           
15 Bona P.Purba, 2015, Fraud Dan Korupsi Pencegahan, pendeteksian, dan 

pemberantasanya, Jakarta, Lestari Kiranataman, hal 3 
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Secara terminologi, carding berasal dari Bahasa Inggris, yaitu card 

(kartu). Para pakar teknologi informasi memberikan label kepada para pelaku 

penyalahgunaan kartu kredit dengan sebutan carder yang sampai sekarang 

istilah itu masih digunakan kepada mereka16.  Carding adalah berbelanja 

menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh 

secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet.17 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa carding merupakan aktivitas 

penggunaan kartu kredit milik orang lain untuk melakukan pembayaran baik 

online maupun offline. Bila dikaji dari uraian diatas menurut hemat penulis 

carding adalah kejahatan yang dilakukan seseorang membelanjakan kartu 

kredit atau debit milik orang lain demi mendapakatkan keuntungan untuk 

dirinya sendiri baik secara online ataupun offline . 

C.3.2  Credit Card Fraud 

Menurut definisi mengenai fraud diatas penulis menyimpulkan bahwa 

sesungguhnya Credit Card Fraud dan Carding itu berbeda dan bukan 

merupakan suatu jenis kejahatan yang sama. Letak perbedaaan antara 

carding dan credit card fraud terletak pada proses dilaksanakanya kejahatan 

itu sendiri. carding adalah dimana seseorang dengan sengaja memakai kartu 

kredit atau debit milik orang lain untuk keuntungan diri sendiri, dalam hal ini 

                                                           
16 Nuurlaila. F. Azizah. 2008, “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara 

Dunia Maya”. Universitas Gajah Mada. 
17 Anonim, “Pengertian Crading”, https://kejahatanduniacyber.wordpress.com/ 

pembahasan/cyber-crime/ tanggal akses 2 November 2016 

https://kejahatanduniacyber.wordpress.com/%20pembahasan/cyber-crime/
https://kejahatanduniacyber.wordpress.com/%20pembahasan/cyber-crime/
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kejahatan carding lebih menekankan kepada proses verifikasi dari kartu 

milik korban yang digunakan oleh pelaku. Bisa dibilang bahwa carding 

sendiri adalah merupakan bagian dari kejahatan credit card Fraud, 

sedangkan Credit card fraud adalah keseluruhan proses bagaimana pelaku 

dengan secara tidak jujur mendapatkan data dari kartu kredit atau debit milik 

orang lain hingga sampa ke proses verifikasinya . 

D. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah 

D.1. Pengertian Bank 

Istilah bank sebenarnya berasal dari bahasa Italia “ Banco “ yang merupakan 

tempat untuk melakukan transaski pinjam meminjam uang, sedangkan orang yang 

mengadakan transaksi disebut Bachery18. Pada mulanya bank – bank tersebut 

hanya bersifat bank giro dimana para nasabah yang menyetorkan emas atau perak 

pada bank kreditor dalam rekening koran dapat memindahkan  kekayaan pada 

penyimpan lain. Akhirnya seiring dengan perkembangan jaman uang 

dipergunakan sebagai alat transaksi mereka. 

Menurut Stuart bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan 

kebutuhan kredit, baik dengan alat – alat pembayaran sendiri maupun yang 

diperoleh dari rang lain atau dengan jalan mengeluarkan giral.19 Maka secara 

tidak langsung bank sebagai pihak penerbit dari kartu kredit bertanggung jawab 

                                                           
18 Kasmir 2002, Dasar – Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2 
19 Pratama Rahardja, 1990, Uang dan Bank, Rineka Cipta, Jakarta, hal 26 
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atas kepentingan dan keamanan dari konsumen atau pengguna jasanya yang disini 

adalah pemilik kartu kredit. 

D.2 Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah 

Dasar dari hubungan hukum antara seorang nasabah atau pemegang kartu 

kredit dengan penerbit dalam hal ini adalah pihak bank adalah adalah dalam 

bentuk sebuah  perjanjian. 20 Setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi 

syarat – syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, kemudian 

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut sacara sah mengikat 

seperti undang – undang ( Pasal 1338 KUH Perdata ). Sebagaimana diketahui, 

bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak ( vide Pasal 1338 

ayat ( 1 ) KUH Perdata ). Pasal 1338 ayat ( 1 ) tersebut menyatakan bahwa setiap 

perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi yang 

membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat ( 1 ) ini, maka tidak 

bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian 

baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam 

kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak 

tersebut. 

E. Pencegahan, Pendeteksian, Dan Pemberantasan Fraud 

Upaya – upaya pre-emptif yang diterapkan yang diterapkan sejak dini dapat 

membantu organisasi/ perusahaan/ lembaga-lembaga publik untuk untuk 

                                                           
20 Munir Fuady. 1999, Hukum tentang Pembiayaan ( Dalam Teori dan Praktek ), PT.Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hal 180 - 182 
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menghadapi risiko fraud secara efektif dan ekonomis21. Bila di analisa 

pencegahan Fraud dan penghalangan fraud adalah konsep yang saling 

berhubungan. Jika pencegahan Fraud yang efektif telah ada, bekerja, dan 

diketahui dengan baik oleh pelaku – pelaku fraud yang potensial, pencegahan 

fraud tersebut akan berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang – 

orang yang berupaya melaksanakan fraud. Ketakutan untuk ditangkap merupakan 

sebuah intrumen yang kuat sebagai penghalang, Oleh karena itu  pencegahan 

fraud yang efektif adalah penghalang yang kuat bagi para pelaku fraud 

Bank yang telah memiliki sebuah strategi anti Fraud, namun masih belum 

dapat memenuhi sebagaimana acuan minimum yang telah ditentukan. wajib 

menyesuaikan dan menyempurnakan kembali strategi anti Fraud yang telah 

dimilikinya sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor No. 13/ 28 /DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi 

Anti Fraud bagi Bank Umum. Dijelaskan di dalam bagian ke III dalam surat 

edaran tersebut tentang strategi anti fraud yang dalam penerapannya berupa 

sistem pengendalian Fraud, yang didalam nya terdapat 4 (empat) pilar sebagai 

berikut:  

E.1. Pencegahan  

Pilar pencegahan adalah merupakan bagian dari sistem pengendalian 

kejahatan Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi 

                                                           
21 Bona P.Purba, 2015, Fraud Dan Korupsi Pencegahan, pendeteksian, dan 

pemberantasanya, Jakarta, Lestari Kiranataman, hal 41 
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potensi risiko terjadinya kejahatan Fraud itu sendiri, yang paling kurang 

mencakup anti Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your 

employee.  

E.2. Deteksi  

Pilar deteksi adalah merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud 

yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan 

menemukan Fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling 

kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan 

surveillance system.  

E.3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi  

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi adalah merupakan bagian dari 

sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah 

dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan 

pengenaan sanksi atas Fraud dalam kegiatan usaha Bank.  

E.4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut  

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut adalah merupakan bagian 

dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-

langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi Fraud, serta mekanisme 

tindak lanjut. 

F. Peranan Hukum Perlindungan Konsumen 

Untuk menciptakan kenyamanan dalam melakukan usaha  bagi para pelaku 

usaha dan sebagai pemberian keseimbagan atas hak – hak yang diberikan kepada 
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konsumen.22 Hak dari pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan 

kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan 

bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan / 

atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut 

harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan / atau jasa yang sama.   

Kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 

UUPK. Hak - hak Pelaku usaha tersebut, antara lain : 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa 

yang diperdagangkan; 

5. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan 

lainnya. 

                                                           
22 Trias Palupi Kurnianingrum, Perlindungan Nasabah Kartu Kredit ditinjau dari undang 

undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, http://eprints.undip.ac.id, diakses tanggal 

12 November 2016 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kewajiban dari pelaku 

usaha sendiri adalah untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha yang 

merupakan salah satu dari  asas yang dikenal dalam perjanjian . kesesatan 

ditempatkan dibawah itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Unsur itikad 

baik menjadi unsur yang penting  dalam UUPK dimana dijelaskan bahwa pelaku 

usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya , sedangkan 

bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan atau jasa. 

G. Peranan Dari Undang Undang ITE  

Ditinjau dari fungsi dan peranannya sendiri  Undang – undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dijadikan dasar 

hukum untuk menjerat pelaku dari kejahatan Credit Card Fraud  yaitu khususnya 

kasus Hacking yang oleh para pelaku kejahatan tersebut dilakukan guna 

memperoleh data identitas dari nasabah atau pemilik kartu kredit melalui 

perangkat komputer. Dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang 

undang ITE yang membahas tentang hacking oleh karena dalam salah satu 

langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit untuk menembus sistem 

pengamannya dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut maka pelaku dapat dijerat 

oleh hukum. 

Bunyi dari pasal 31 yang menjelaskan tentang perbuatan yang dianggap 

melawan hukum menurut UU ITE yang berupa illegal access yaitu:  
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Pasal 31 ayat 1: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan 

atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik 

secara tertentu milik orang lain"  

Pasal 31 ayat 2: "Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan 

hukum melakukan intersepsi atau transmisi 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, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau 

dokumen elektronik yang ditransmisikan.". 

 

 

 

 

 

 


