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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Menurut 

Peraturan Perundang – undangan Di Indonesia 

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. Negara dalam upaya memenuhi kewajibannya untuk melindungi 

dan memberikan keadilan bagi warga negaranya sebagaimana diatur di dalam 

Undang – undang dasar 1945 yang bisa dilihat pada bagian pembukaan yang 

berbunyi “…melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah 

indonesia…” telah diwujudkan dengan ditegakannya hukum dan dibuatnya 

peraturan - peraturan perundang - undangan yang bertujuan memberikan 

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dalam hal ini selain memberikan 

kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk mematuhi peraturan – peraturan 

tersebut  juga  melindungi hak – hak dari seorang warga negara sesuai dengan 

ketentuan dari peraturan perundang – undangan yang dibuat itu sendiri. 

Menurut Prof. Sudikno, hukum adalah sekumpulan peraturan – peraturan atau 

kaidah-kaidah bersama dan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku kehidupan 

bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya Untuk mengahsilkan produk 
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hukum yang baik, maka dibentuk berdasarkan sumber hukum,  sumber hukum 

dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.23 

 

“tindakan pemerintah” sebagai titik sentralnya maka dibedakan dua macam 

perlindungan hukum, yaitu24 : 

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 

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. 

Dari Analisa penulis pada Tinjauan pustaka yang telah dijabarkan 

sebelumnya, penulis berpendapat bahwa adapun bentuk - bentuk perlindungan 

hukum terhadap hak – hak yang diimiliki pengguna jasa kartu kredit yang 

                                                           
23 Rizky K, Analisis Yuridis Terhadap Produk Hukum yang Dibuat Berdasarkan 

Kewenangan yang Bersifat Non-Atributif, http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/ tanggal akses 

24 November 2016 
24 Philipus M.Hadjon. Ibid hal 2 

http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/analisis-yuridis-terhadap-produk-hukum-yang-dibuat-berdasarkan-kewenangan-yang-bersifat-non-atributif/
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diberikan oleh Negara dapat ditinjau dari objek pengaturan yang ada pada produk 

hukum itu sendiri. 

Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur 

hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, yang 

menitikberatkan kepada kepentingan pribadi dari kepentingan subyek hukum 

itu sendiri.25 

Upaya yang dilakukan oleh Negara memenuhi kewajibannya untuk 

melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya 

sebagaimana diatur didalam undang – undang dasar 1945 diwujudkan dengan 

dilaksanakanya beberapa peraturan perundang - undangan yang bertujuan 

menjamin hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negaranya sebagai 

pengguna jasa kartu kredit ketika melakukan suatu bentuk hubungan hukum 

terkait dengan penggunaan jasa kartu kredit itu sendiri, antara lain :  

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasal 1320 dan 

pasal 1338.  

b) Undang-Undang  No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

c) Peraturan Bank Indonesia No  14 tahun 2012 sebagai perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia No  11 tahun 2009  tentang Penyelenggaran 

kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. 

                                                           
25 Komariah, 2013, Hukum Perdata, Malang, Umm press, hlm 3 
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Disini Penulis akan mencoba untuk menjabarkan analisa  Pengertian, 

Fungsi dan tujuan dari peraturan perundang – undangan di atas beserta pasal 

– pasalnya yang terkait :  

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

Pasal 1320 Supaya Terjadi Persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat 

:  

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

4. Suatu sebab yang tidak dilarang 

Analisa :  

Hukum memberikan jamina bahwa suatu bentuk perjanjian yang dibuat antara 

pengguna jasa kartu kredit dengan pihak Bank dapat dikatakan sah ketika adanya 

kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya disertai  kecakapan 

dalam melakukan suatu hubungan hukum dari  kedua belah pihak dalam pokok 

pesoalan terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait jasa penggunaan 

kartu kredit tersebut sejauh hal tersebut tidak dilarang oleh hukum. peraturan 

sebagaimana disebutkan di dalam pasal ini merupakan bentuk perlindungan 

hukum preventif yang dibuat pemerintah guna mencegah terjadinya sengketa 

antara pihak bank dan nasabah dikemudian hari. 

Pasal 1338 Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang 

berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu 
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tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau 

karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan 

tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Analisa : Negara memberikan jaminan bahwa persetujuan yang sudah dibuat 

antara pihak pengguna jasa kartu kredit dan Pihak bank berlaku mengikat kedua 

belah pihak sebagai undang – undang dan tidak dapat dibatalkan selama tidak ada 

persetujuan dari kedua belah pihak atau diatur lain oleh undang – undang. Dengan 

didasari adanya itikad baik kedua belah pihak dalam perjarjian tersebut, peraturan 

sebagaimana disebutkan di dalam pasal ini merupakan bentuk perlindungan 

hukum preventif yang dibuat pemerintah guna mencegah terjadinya sengketa 

antara pihak bank dan nasabah dikemudian hari. 

b)  Undang-Undang  No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Pihak bank selaku pelaku usaha wajib memberikan perlindungan 

terhadap nasabahnya, khususnya nasabah pengguna jasa kartu kredit. Adapun 

bank selaku pihak pelaku usaha  wajib memberikan perlindungan, antara lain 

:  

Tabel.1. Perlindungan terhadap nasabah Kartu kredit Ditinjau dari Undang – Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen26 

NO Pasal Bentuk Perlindungan 

                                                           
26 Leny Ferina Andrianita, perlindungan hukum bagi nasabah bank korban kejahatan 

carding / http://lsc.bphn.go.id/konsultasi diakses tanggal 9 November 2016 

http://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=66
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1 Pasal 9 UUPK, dimana pelaku 

usaha dilarang menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan 

suatu barang dan/ atau jasa secara 

tidak benar 

Pihak Bank sebagai pelaku usaha 

wajib untuk melakukan pengenalan 

produk kartu kredit kepada nasabah 

baik melalui brosur, iklan media 

cetak maupun elektronik.  

2 Pasal 7 butir b UUPK, dimana 

kewajiban pelaku usaha adalah 

memberikan informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan,perbaikan 

dan pemeliharaan. 

Pihak Bank Sekali Pelaku Usaha 

wajib melakukan pemberian 

informasi benar, jelas dan jujur 

mengenai kartu kredit yang 

diterbitkan oleh pihaknya kepada 

nasabah. 

3 Pasal 18 UUPK, dimana pelaku 

usaha dalam menawarkan barang 

dan / atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang 

memuat atau mencantumkan 

klausul baku pada setiap 

dokumen dan/ atau perjanjian. 

Penandatangan aplikasi kartu kredit 

dimana aplikasi kartu kredit tersebut 

sudah dibuat sepihak oleh pihak 

bank. 

4 Pasal 45 ayat 1 UUPK, 

penyelesaian sengketa dapat 

diselesaikan melalui peradilan 

yang berada di lingkungan 

peradilan umum.   

Pasal 45 ayat 2 UUPK, 

penyelesaian sengketa yang 

dilakukan tanpa melalui 

pengadilan ataupun BPSK 

berdasarkan pilihan sukarela para 

pihak yang bersengketa 

(penyelesaian sengketa secara 

damai)    

Pasal 47 UUPK, penyelesaian 

Penyelesain sengketa kartu kredit 

antara pihak bank dan pengguna jasa 

kartu kredit diselesaikan melalui cara 

damai.  



38 
 

sengketa dapat diselesaikan di 

luar pengadilan. 

 

Bentuk perlindungan hukum bagi seorang nasabah bank atau dalam hal ini 

adalah pemegang kartu kredit yang menjadi korban dari kejahatan fraud dapat 

dibagi menjadi dua, antara lain : 

1. Perlindungan Hukum Preventif  

 

Seperti yang dibahas sebelumnya dibagian atas, perlindungan hukum 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya 

perlindungan hukum preventif pada Bank didasarkan sesuai dengan 

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

khususnya dalam Pasal 4 huruf A. 

 Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen menyatakan bahwa “hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa”.  

Berdasarkan pasal di atas didapatlah kebijakan dari pihak Bank yang 

merupakan implementasi dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen yaitu dengan mengeluarkan chip yang digunakan 

hanya sebagai pengaman terhadap pemalsuan atau penggandaan atas fisik 

kartu kredit.27 

2. Pelindungan Hukum Represif 

                                                           
27 Ibid 
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Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa 

terhadap nasabah pemegang kartu kredit diatur dalam Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pasal 19 ayat, 

Pasal 23, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 64.  

Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa :  

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa : 

“pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan 

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntunan kosumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat 

digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau 

mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen.” 

c) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No 13 tahun 2011 perihal Penerapan 

Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. 
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Dalam surat edaran yang dibuat oleh Deputi Gubenur Bank Indonesia 

Muliaman D. Hadad pada tanggal 9 Desember 2011 menyebutkan bahwa 

dalam rangka pengendalian sistem intern bank khususnya dalam hal 

fraud  bank diwajibkan memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud 

yang efektif yang paling kurang memenuhi acuan minimum yang sudah 

ditentukan oleh pihak Bank Indonesia. Surat edaran inilah yang menjadi 

dasar hukum perihal pertanggung jawaban pihak bank atas standar 

minimal keaamanan dari suatu kartu kredit yang merupakan produk yang 

diterbitkan oleh bank itu sendiri. 

d) Peraturan Bank Indonesia No  14 tahun 2012  tentang Penyelenggaran 

kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. 

Peraturan ini adalah sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia No  11 tahun 2009 yang didalamnya memuat mengenai pengaturan 

yang rinci mengenai pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem 

keamanan bank dari ancaman kejahatan terhadap alat pembayaran. Adanya 

peraturan ini sendiri ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 

bagi pemegang kartu yang dapat diwujudkan dengan peran aktif dari pihak 

Bank. Selain itu peraturan ini juga merupakan pengaturan tersendiri  

mengenai produk prabayar,  pengaturan alat pembayaran dengan 

menggunakan kartu lebih difokuskan untuk mengatur kartu kredit, kartu 

ATM dan kartu debet. 
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Menurut hemat penulis upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pemerintah guna melindungi hak dan kewajiban baik dari pihak bank dan nasabah 

dalam menjalankan hubungan hukumnya terkait dengan kartu kredit telah diatur 

didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasal 1320 dan 

pasal 1338 yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan perjanjian yang dibuat 

oleh kedua belah pihak merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang 

dapat diberikan oleh pemerintah guna meninjau sah atau tidaknya kesepakatan 

yang dibuat oleh kedua belah pihak bila terjadi sengketa dikemudian hari.  

Meninjau kembali undang-undang  No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen di dalam pasal 4, 9, 7 dan 18 adalah pengaturan tersendiri tentang 

bagaimana Pihak bank selaku pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya dalam 

pemberian informasi mengenai produk yang diterbitkanya baik dari segi fasilitas, 

perawatan, dan keaamanan guna memberikan kenyamanan pada pihak nasabah . 

Pengaturan didalam pasal – pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum 

preventif yang dapat diberikan oleh pemerintah guna menghindari terjadinya 

sengketa yang merugikan nasabah akibat tidak sesuainya kondisi produk kartu 

kredit yang dijanjikan oleh pihak bank. Kemudian pasal 19,23,45,dan 47 dalam 

undang – undang ini merupaka bentuk perlindungan represif yang diberikan 

pemerintah sebagaimana dimaksud didalam pengaturan pasal – pasal ini sendiri 

mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara pihak. 

Sementara untuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No 13 tahun 2011 

perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank 
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Indonesia No  14 tahun 2012  tentang Penyelenggaran kegiatan alat pembayaran 

dengan menggunakan kartu adalah upaya perlindungan hukum preventif yang 

dapat diberikan oleh pemerintah guna mencegah kerugian dari pihak nasabah atas 

suatu tindak pidana kejahatan Credit card fraud yang didasari kesalahan dari 

pihak bank karna lemahnya sistem keamanan yang dimilikinya. 

 

 

B. Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Para Pemilik Kartu Kredit Dari 

Ancaman Kejahatan Credit Card Fraud  

Hukum Pidana pada hakikatnya adalah adalah aturan atau ketentuan hukum 

yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang secara hukum yang 

disebut tindak pidana (Criminal act), yang mengatur tentang syarat – syarat dapat 

dijatuhkan nya pidana atau pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) 

dan mengatur tentang cara – cara atau prosedur penjatuhan pidana.28 

 

Dalam pembahasan ini penulis mengarah kepada fungsi dan posisi dari 

produk – produk hukum yang bertujuan. melindungi hak - hak yang dimiliki 

setiap warga negaranya sebagai pengguna jasa kartu kredit dari ancaman suatu 

tindak pidana atau kejahatan terkait penyalahgunaan kartu kredit yang dianggap 

dapat merugikan pihak pengguna jasa. Sebagaimana di sebutkan pada 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 

                                                           
28 Tongat, 2008. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. 

Malang, Umm Press. hlm 15 
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lengkap atau tidak jelas pengaturannya. Dalam hal penanganan atas tindak pidana 

Kejahatan Credit Card Fraud yang tidak memiliki pengaturan yang khusus maka 

sebagaimana disebutkan di 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 penemuan hukum menjadi dasar baginya 

untuk mengambil keputusan dari sinilah muncul analogi yang memungkinkan 

hakim dapat menjerat pelaku kejahatan Credit card fraud dengan menggunakan 

unsur – unsur daribeberapa produk hukum yang sudah ada, antara lain :  

e) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) ,  

Pasal 362 KUHP Barang siapa mengambil barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 

ratus rupiah. 

Analisa :  

Penggunaa pasal 362 KUHP ini dapat digunakan untuk menjerat para pelaku  

kejahatan kartu kredit dikarenakan belum adanya pengaturan khusus mengenai 
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tindak pidana Credit card fraud , dilihat dari unsur  - unsur nya dimana seseorang 

menggunakan kartu kredit orang lain secara melawan hukum melakukan transaksi 

untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tanpa sepengetahuan atau ijin dari 

pemegang kartu kredit dengan tujuan mengutungkan diri sendiri. pasal 362 

sendiri ini merupakan delik aduan bilamana terjadi suatu tindak pidana Credit 

card fraud nasabah melapor kepada pihak bank atas berkurangnya uang yang ada 

pada rekeningnya atau yang ditagihkan kepadanya atas penggunaan kartu kredit 

tanpa ijin oleh pelaku. Terpenuhi nya unsur mengambil barang milik orang lain 

dalam pasal ini adalah ketika pelaku menggunakan uang yang ada pada rekening 

nasabah untuk melakukan transaksi belanja baik online maupun secara fisik. 

Selain itu pencurian yang dilakukan oleh pelaku bukan hanya ditujukan pada uang 

yang ada di dalam rekening namun juga  

f) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi 

elektronik. 

Dibuatnya undang – undang ini adalah bertujuan untuk melaksanakan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan 

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. 

Pasal 30  yang berbunyi :  

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

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.  
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(2)  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan 

untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.  

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

Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan 

melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.   

 

Analisa :  

Adapun tujuan dari pasal ini terkait dengan pemenuhan unsur dari pencurian 

indentitas secara online melalui jejaring internet dari suatu tindak kejahatan 

Credit card fraud seperti yang disebutkan dalam undang – undang itu sendiri 

adalah melarang siapapun mengakses data atau mengambil data nomor kartu 

kredit melalui jejaring internet secara illegal ( illegal access ). Pada umumnya 

pelaku kejahatan kartu yang memanfaatkan teknologi internet sebagai alat untuk 

melakukan hacking yang tujuan memperoleh data kartu kredit milik orang lain. 

Bilamana ketentuan dari pasal ini dilanggar maka akan diberikan ketentuan 

pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 46 dari undang – undang ini. 

Pengaturan mengenai berat sanksi pidana yang disebutkan di dalam pasal 30 

diatur jelas di dalam pasal 46 yang isinya, antara lain : 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
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 (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).  

(3)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).  

Agar lebih mudah memahami pembahasan dari kontruksi perlindungan 

hukum ini penulis mencoba menganalisa kasus penangkapan 12 remaja yang 

diduga melakukan kejahatan Credit card fraud yang memanfaat kan teknologi 

internet sebagai sarana kejahatan melalui pembelian tiket pesawat. Adapun 

kasus posisinya adalah sebagai berikut : 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penyidik Bareskrim Mabes 

Polri dibantu jajaran reserse Polres Balikpapan mengungkap kasus tindak 

pidana cyber crime di Balikpapan, Selasa (28/3/2017).Belasan remaja tersebut 

kemudian dibawa ke Mapolres Balikpapan. Mereka diperiksa lebih lanjut oleh 

tim penyidik Bareskrim Mabes Polri.Saat media ini ingin mengonfirmasi 

pengungkapan tindak pidana cyber crime tersebut, penyidik Bareskrim enggan 

memberikan keterangan. "Sama Kapolres saja, mas," kata salah seorang 

penyidik.Terpisah Kapolres Balikpapan AKBP Jeffri Dian Juniarta 

membenarkan bahwa Polri telah melakukan penangkapan terhadap warga 

negara indonesia (WNI) yang diduga kuat terlibat tindak pidana cyber 

crime."Tadi siang (28/3/2017) ada penangkapan yang dilakukan rekan-rekan 

http://kaltim.tribunnews.com/tag/cyber-crime
http://kaltim.tribunnews.com/tag/cyber-crime


47 
 

Bareskrim Mabes Polri terkait tindak pidana cyber crime," katanya. Saat 

ditanya lebih mendalam, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara spesifik 

kasus yang ditangani Bareskrim tersebut seperti apa."Secara spesifik kasusnya 

seperti apa, saya tidak tahu. Yang pasti kami diminta tolong untuk 

mengamankan TKP, dan mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat 

atau mengetahui tindak pidana cyber," tuturnya. Dari informasi yang 

dihimpun media ini, kerugian atas tindak pidana yang mereka lakukan bernilai 

miliaran rupiah. Belakangan diketahui pelaku melakukan 

semacam hacking pada proses transfer uang konsumen tiket penerbangan 

salah satu maskapai.29 

Setelah megikuti perkembangan kasus diatas diketahui bahwa pelaku 

meggunakan kartu kredit milik orang lain yang data – datanya diperoleh dari 

proses jual beli secara online untuk membeli tiket pesawat baik dari agen 

travel ataupun langsung dari salah satu website resmi milik maskapai yang 

kemudian tiket pesawat tersebut dijual kembali oleh pelaku dengan harga 

yang lebih murah dengan modus memberi diskon hingga 50% dari harga asli 

pesawat yang pada umumnya dapat di check melalu website resmi penjualan 

tiket pesawat online. 

                                                           
29 Trinilo, Polisi gerebek Rumah kontrakan 12 remaja diduga lakukan cyber crime, 

http://kaltim.tribunnews.com/ tanggal akses 1 April 2017 
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Bila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai wewenang 

hakim untuk menggunakan unsur-unsur yang ada pada produk hukum yang 

sudah ada sebelumnya karna tidak ada pengaturan khusus yang mengatur 

mengenai kejahatan kartu kredit maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 362 

karna telah mengambil sebagian atau seluruh uang yang ada di dalam 

rekening milik korban dengan menggunakan kartu kredit milik korban 

tersebut untuk membel tiket pesawat melalui agen resmi atau maskapai. 

Dalam hal pelaku memperoleh indentitas pemilik kartu kredit melalui proses 

jual beli online maka pelaku dikenakan pemberatan dalam penjatuhan pidana 

dan dijerat dengan pasal 30 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

informasi dan transaksi elektronik yang mengatur mengenai hacking itu 

sendiri. 

 

 

 

 


