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A. Latar Belakang 

  Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut 

ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.
1
  Masyarakat yang 

menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank tersebut merupakan 

Nasabah Bank.  

   Bank dalam menjalankan kegiatan dan usahanya terdapat beberapa 

jasa yang ditawarkan oleh bank. Jasa perbankan biasanya dibagi menjadi dua 

tujuan, yang pertama yaitu sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran 

dengan yang efesien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu Anjungan 

Tunai Mandiri (dalam skripsi ini selanjutnya akan disebut dengan ATM) , kartu 

debet, kartu kredit, cek dan bilyet giro (dalam skripsi ini selanjutnya akan 

disebut dengan BG). Tujuan yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan 

arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan 

menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam 

bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.
2
 

   Usaha bank pada prinsipnya selalu terkait dengan kegiatan 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang-

                                                           
1
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.12 

2
 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm.1-2 

David, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Atm 
Pada Bca Kantor Cabang Pembantu Penuin 
UIB Respository©2018



2 
 

  Universitas Internasional Batam 

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa jasa bank 

meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menerbitkan surat 

pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
3
 

    Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang pesat 

mendukung Bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, 

nyaman, dan efektif, diantaranya melalui media elektronik atau dikenal dengan 

Electronic Banking (e-banking). E-banking merupakan layanan yang 

memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik 

seperti ATM, Electronic Data Capture (EDC)/ Point Of Sales (POS), internet 

banking, SMS banking, mobile banking, e-commerce, phone banking, dan video 

banking. 
4
 

   E-Banking memberikan banyak manfaat baik bagi nasabah, bank, dan 

otoritas. Bagi nasabah, e-banking memberikan kemudahan bertransaksi dalam 
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hal waktu, tempat, dan biaya. Nasabah tidak perlu mendatangi kantor bank 

untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi perbankan. 
5
 

   Salah satu produk E-Banking diantaranya adalah Anjungan Tunai 

Mandiri atau Automated Teller Machine / Asynchronous Transfer Mode/ (dalam 

penelitian ini selanjutnya ditulis dengan ATM). ATM adalah suatu sistem 

perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai 

salah satu upaya menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat 

umum tanpa menggunakan pegawai bank (teller).
6
 

   Perkembangan teknologi yang pesat selain berdampak positif dapat 

juga berdampak negatif. Salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di 

dunia maya yang dikenal sebagai Cybercrime. Hal ini tentu juga berdampak 

pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi 

kejahatan tersebut. Untuk menjamin proses transaksi penggunaan ATM dapat 

terlaksana dengan baik dan benar, teknik pengamanan yang digunakan adalah 

dengan menggunakan personal identification number (PIN) sehingga hanya 

orang yang mengetahui nomor PIN saja yang dapat melakukan transaksi pada 

ATM.
7
  

   Mesin ATM mempunyai  teknik pengamanan dengan menggunakan 

PIN, meskipun begitu terdapat juga pelaku kejahatan yang dapat menerobos 
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sistem keamanan tersebut. Berdasarkan keterangan Kepala Unit Reserse 

Kriminal Ekonomi Polresta Denpasar, Ajun Komisaris Polisi (selanjutnya 

disingkat AKP) I Made Karsa, diketahui bahwa salah satu bentuk kejahatan 

yang berkaitan dengan ATM adalah dengan penggandaan kartu ATM. 

Penggandaan kartu ATM ini dilakukan dengan cara memasang skimmer pada 

lubang untuk memasukkan kartu ATM dan kamera tersembunyi di atas tombol 

kunci.
8
 

   Skimmer adalah alat untuk mencopy data kartu ATM yang terekam di 

pita magnetik yang ada di belakang kartu ATM, bentuk skimmer bermacam-

macam tergantung bentuk Mesin ATM sasarannya dan skimmer di tempatkan 

tepat di depan mulut tempat Kartu ATM dimasukan ke Mesin ATM. Bentuk 

skimmer disesuaikan dengan bentuk mulut tempat kartu ATM dimasukan dan 

sebisa mungkin tidak mencurigai pemakai ATM sehingga bentuk Skimmer 

bermacam-macam. Karena bentuknya bermacam-macam biasanya skimmer ada 

yang dibuat sendiri dengan merangkai berbagai perangkat elektronik bahkan 

ada skimmer yang dirangkai dari bagian MP4 player sebagai tepat menyimpan 

datanya. 

   Perangkat tambahan lain selain skimmer yang digunakan yaitu kamera 

untuk mengintai tombol agar bila ada kartu yang di copy skimmer bisa diketahui 

data pinnya. Bentuk dan penempatan kamera pengintai ini juga bermacam-

macam, tapi intinya kamera ini kecil dan disembunyikan dengan baik dan cukup 
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dekat dengan tombol di mesin ATM agar jelas gambarnya dan kamera pengitai 

ini dapat dibeli atau merangkai dari perangkat elektronik yang sudah ada. Selain 

dengan kamera pengitai ada cara lain mencuri PIN kartu ATM yaitu dengan 

papan tombol palsu yang ditempatkan diatas papan tombol yang asli, diluar 

negeri ini pernah terjadi tapi kurang tahu kalau di kita.
9
 

    Data kartu ATM dari skimmer di ekstrak menggunakan software 

khusus data-data kartu ATM di kumpulkan di sebuah komputer lalu di masukan 

ke kartu kosong yang bentuknya mirip dengan kartu asli dan di isi datanya 

dengan perantara alat yang bernama MSR (Magnetic Card Device). MSR ini 

adalah alat yang legal dan dapat dibeli dengan bebas karena bisa digunakan 

untuk membuat kartu khusus membership atau kartu absensi. Setelah data 

dimasukan ke kartu asli tapi palsu (datanya asli kartunya palsu) maka kartu 

aspal ini siap digunakan untuk menguras uang dari rekening korbannya dengan 

nomor PIN yang sudah di ketahui dari kamera pengintai.
10

 

   Beberapa waktu yang lalu, terjadi kasus skimming pada Bank Mandiri, 

Tbk. Jawa Pos, Senin (19/3/2018) melansir, di Surabaya puluhan nasabah 

ramai-ramai mendatangi kantor Bank Mandiri KCP Surabaya Graha Pena, 

Senin (19/3/2018). Mereka mengurus pemblokiran rekening lantaran saldo 

mereka terkuras secara misterius. Beberapa nasabah tersebut mengaku 
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Mei 2017 
10

 Ibid 

David, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Atm 
Pada Bca Kantor Cabang Pembantu Penuin 
UIB Respository©2018

http://ansitea.blogspot.co.id/2010/01/skimmer-anti-skimmer-dan-kartu-atm.html


6 
 

  Universitas Internasional Batam 

kehilangan dana mulai Rp 178.000, Rp 700.000, Rp 2.000.000 hingga ada yang 

mencapai Rp 5.000.000.
11

 

   Bank Mandiri mengaku sudah menyelesaikan masalah dengan tepat 

terkait dugaan skimming tersebut. Rico Usthavia Frans selaku Direktur Digital 

Banking dan Teknologi Bank Mandiri mengatakan telah menggantikan uang 

terhadap nasabah korban skimming tersebut. Bank Mandiri juga akan 

melakukan pemblokiran sementara di kartu ATM yang digunakan dimesin yang 

terindikasi skimming untuk meminimalisir resiko hilangnya uang nasabah dalam 

jumlah besar besar. Bank Mandiri juga melakukan pemeriksaan di mesin ATM 

yang diduga dipasang alat skimming dan sementara akan mematikan 

operasional mesin-mesin ATM tersebut.
12

  

   Kejadian Skimming ini juga terjadi pada beberapa nasabah di BCA 

Kantor Cabang Pembantu (selanjutnya dalam skripsi ini disebut KCP) Penuin 

yang dimulai sejak awal tahun 2016. Para nasabah terkejut oleh karena uang 

mereka yang tersimpan dalam rekening tabungannya di BCA telah berkurang 

bahkan sampai puluhan juta rupiah. Setelah dilakukan pengecekan ke Bank 

ternyata dalam sistem komputer terdata bahwa nasabah telah melakukan 

penarikan dan atau transfer uang dengan menggunakan kartu ATM padahal para 

nasabah tidak pernah melakukan transaksi tersebut sama sekali.  

                                                           
11

 http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/03/20/selain-di-bri-kediri-kasus-skimming-juga-menimpa-

nasabah-bank-mandiri-di-surabaya. Diunduh tanggal 15 Mei 2018 
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   Nasabah melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak 

Kepolisian dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa 

modus pengambilan uang tersebut menggunakan kartu ATM palsu hasil 

duplikasi dari kartu ATM milik para nasabah. 

   Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka hasil penelitian ini 

Peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Perlindungan 

Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM 

Pada BCA Kantor Cabang Pembantu Penuin”. 

    

B.  Rumusan Masalah  

   Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penanganan laporan nasabah korban penggandaan 

kartu ATM pada BCA KCP Penuin? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah korban kejahatan 

penggandaan kartu ATM pada BCA KCP Penuin? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

A. Untuk menjelaskan prosedur penanganan laporan nasabah korban 

penggandaan kartu ATM pada BCA KCP Penuin. 
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B. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah korban 

kejahatan penggandaan kartu ATM  pada BCA KCP Penuin. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi pembaca: 

a. Memperdalam pengetahuan tentang prosedur penanganan laporan dan 

perlindungan hukum bagi nasabah korban kejahatan penggandaan 

kartu ATM pada BCA KCP Penuin.  

b. Menambah informasi akademik mengenai praktek-praktek kehidupan 

perbankan sehingga dapat digunakan untuk pengembangan muatan 

hukum perbankan pada umumnya. 

c. Memberikan manfaat bagi para pembaca yang ingin melakukan 

penelitian berikutnya sebagai salah satu referensi dan menambah 

wawasan tentang bentuk suatu perlindungan hukum terhadap nasabah 

korban kejahatan penggandaan kartu ATM. 

Manfaat bagi Peneliti: 

a. Memberikan pengalaman kepada Peneliti untuk menerapkan dan 

memperluas serta menambah materi pengetahuan peneliti mengenai 

hukum perbankan dalam hal melindungi hak nasabah secara hukum 

dalam penggunaan kartu ATM. 

Manfaat bagi Bank: 

a. Mengetahui prosedur penanganan laporan nasabah korban 

penggandaan kartu ATM pada BCA KCP Penuin. 
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b. Mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh 

pihak bank untuk melindungi nasabah dalam hal terjadi kasus 

penggandaan kartu ATM. 
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