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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
A. Kesimpulan 

1. Prosedur Penanganan Laporan Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan 

Kartu ATM pada BCA KCP Penuin 

Prosedur yang harus dijalankan oleh nasabah korban kejahatan 

penggandaan kartu ATM agar dapat diproses laporan nya adalah: 

a. Nasabah yang melaporkan harus merupakan nasabah BCA atau 

nasabah yang memiliki rekening aktif di BCA. 

b. Nasabah wajib melampirkan kartu identitas seperti 

KTP/SIM/Paspor dan  Surat Laporan dari Kepolisian. 

c. Nasabah diminta untuk mengisi formulir keluhan UMM 120/2003 

yang kemudian akan di input oleh Customer Service BCA KCP 

Penuin yang akan ditindak lanjuti oleh sebuah divisi khusus di 

BCA Kantor Pusat yang berlokasi di Jakarta 

d. BCA Kantor Pusat setelah mengkonfirmasi bahwa kasus tersebut 

merupakan kasus skimming, maka akan dilakukan feedback ke 

BCA KCP Penuin. Kemudian BCA KCP Penuin akan 

menghubungi nasabah untuk menunggu hingga kasus skimming 

tersebut di selesaikan yaitu maksimal 40 hari kerja . 
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2. Perlindungan Hukum  Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu 

ATM pada BCA KCP Penuin 

 

Nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM pada BCA KCP 

Penuin yang telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan jika dapat 

dibukti oleh BCA Kantor Pusat bahwa kasus tersebut benar merupakan 

kasus skimming, maka dari BCA Kantor Pusat akan melakukan ganti rugi 

dengan mengkreditkan nominal uang yang dirugikan oleh nasabah. Dasar 

hukum yang Peneliti gunakan adalah UU Perlindungan Konsumen Pasal 7 

poin f dan Pasal 19 ayat (1) serta UU Perbankan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 

(2) dan Pasal 40 sampai Pasal 47A. 

 

B. KETERBATASAN 

Selama melakukan penelitian, Peneliti mengalami keterbatasan 

terutama keterbatasan dalam mendapatkan data dan informasi yang terkait 

dengan kasus kejahatan penggandaan kartu ATM pada BCA tidak dapat 

dilampirkan dalam penelitian ini sebagai bahan pendukung penelitian. Hal 

tersebut dikarenakan terdapat ketentuan rahasia bank yang harus dipatuhi dan 

ditaati oleh  pihak BCA sehingga dari pihak BCA tidak dapat menyerahkan 

data dan dokumen-dokumen pendukung tersebut. 
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Selain dari itu, keterbatasan yang Peneliti alami adalah susah nya 

mengatur waktu bimbingan dengan dosen pembimbing di karenakan jadwal 

Peneliti yang bertabrakan dengan dosen pembimbing. Yang menyebabkan 

bimbingan skripsi ini beberapa kali harus di lakukan melalui email. 

C. REKOMENDASI 

 Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka Peneliti memberikan saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. BCA khususnya BCA KCP Penuin lebih gencar dalam melakukan 

sosialisasi kepada nasabah-nasabah BCA terkait kejahatan penggandaan 

kartu ATM mengingat masih banyak nasabah yang masih menggunakan  

kartu ATM magnetic stripe seperti mengadakan event/acara yang 

menyediakan booth untuk melakukan penggantian kartu ATM disamping 

itu juga bisa menghimbau dan mengedukasi kepada para nasabah agar 

melakukan penggantian kartu ATM yang sebelumnya berupa magnetic 

stripe menjadi kartu ATM chip untuk mencegah terjadinya kembali kasus 

kejahatan penggandaan kartu ATM. 

2.  BCA dapat menerapkan suatu sistem yang bisa melacak secara otomatis 

terhadap mesin ATM yang di indikasi kan telah di pasang suatu alat yang 

bisa mengambil data nasabah, sehingga kartu ATM nasabah yang akan 
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digunakan pada mesin tersebut akan ditolak secara otomatis oleh mesin 

ATM.. 
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