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MOTTO 
 
 
 
 

“Bahwa orang yang berakal itu senantiasa membiasakan dengan dzikir dan fikir, 

dan dengan fikir atas dzikir itu sehingga mereka bertutur kata dengan hatinya. 

Lalu hati itu bertutur kata dengan hikmah”. 

(Hasan Al Basri) 

 

“Tak seorangpun dapat menanamkan pelajaran, kecuali yang mulai terjaga di 

fajar subuh pengetahuan”.           

(Khalil Gibran) 

 

“Semua cita-cita dan keinginan membutuhkan pengorbanan” 

(Penulis) 

 

“Tidak ada yang baik atau buruk kecuali bahwa pikiran membuat demikian”        

(Penulis) 

 

“Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memilih hal yang terbaik, 

mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dalam setiap hal yang hadir 

dalam hidupnya”                     

(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
 

ARDITA YULIANA ATMAJA, NIM : E1104013. 2008. PROSES 
PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH 
POLRES SLEMAN YOGYAKARTA 
 
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah proses penyidikan 
terhadap Kejahatan Kartu Kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta dan Apa yang 
menjadi kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap Kejahatan Kartu 
Kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang 
Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Pidana yang membutuhkan atau 
menginginkan untuk mengetahui tentang Proses Penyidikan terhadap Kejahatan 
Kartu Kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta. 
          Dasar penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Hukum sosiologis 
atau empiris dengan mengambil lokasi penelitian di POLRES Sleman Yogyakarta. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang berupa 
fakta secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga 
diharapkan penulis memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. 
Selain itu juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan, literatur, catatan, buku, dokumen, arsip, peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis datanya adalah 
teknik analisis data kualitatif dengan metode interaktif. 
           Hasil penelitian yaitu Proses penyidikan terhadap Kejahatan Kartu Kredit 
oleh POLRES Sleman Yogyakarta, yang meliputi tentang kasus posisi, identitas 
terdakwa, proses penyidikan, analisa kasus oleh penyidik, analisa yuridis 
penyidik, kesimpulan penyidik,pembahasan dan kendala-kendala dalam proses 
penyidikan terhadap Kejahatan Kartu Kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. 

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, manusia selalu menciptakan teknologi 

untuk keperluan hidupnya. Teknologi yang diciptakan manusia berkembang 

seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupannya dari 

kehidupan sebelumnya. 

Dalam hidup manusia, ada seseorang yang ketahanan mental yang 

tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, ia tidak sampai 

menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi 

pergaulan sosialnya, akan tetapi ada komunitas yang gagal menyesuaikan diri 

dengan norma-norma positif sehingga untuk menyesuaikan pergaulan sosial 

digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Perbuatan 

yang menyimpang ini ada yang merugikan kehidupan masyarakat secara 

langsung ke masyarakat. Perusakan terhadap suatu kawasan hutan misalnya 

seringkali menimbulkan kerugian pada masyarakat secara tidak langsung, 

tetapi kerugiannya dapat dirasakan di kemudian hari. Begitupun ketika suatu 

masyarakat  gagal beradaptasi di tengah pengaruh informasi global dan 

menyerah menjadi budak globalisasi. Ada akibat yang langsung dirasakan, 

namun juga ada yang berjangka panjang. (Abdul Wahid dan Muhammad 

Labib, 2005 : 10). 

Perkembangan teknologi baru selalu mempengaruhi evolusi peradaban 

manusia. Penemuan-penemuan besar keilmuan telah mengakibatkan 

perubahan kebiasaan, sistem nilai, cara pandang sampai ketentuan hukum 

suatu negara. Dalam ilmu sosial, perubahan perilaku sosial (social behavior) 

bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, sebab perubahan sosial itu selalu akan 

memberi warna baru dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia. 

 

1 
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Terlepas dari kekhawatiran apakah kemajuan tersebut akan bermanfaat atau 

malah akan menimbulkan malapetaka terhadap peradaban manusia itu sendiri. 

Secara tidak langsung seluruh bidang kehidupan manusia terkena 

dampak dari teknologi, tidak terkecuali bidang perdagangan dan perbankan. 

Teknologi dimanfaatkan sebagai penunjang dalam transaksi perdagangan dan 

perbankan demi mewujudkan sistem perdagangan yang mudah dilakukan dan 

praktis. Pada era teknologi ini, alat pembayaran yang efektif dan efisien sangat 

diperlukan. Alat pembayaran yang berukuran kecil dan terbuat dari bahan 

plastik tersebut yang kemudian dikenal dengan sebutan kartu kredit. 

Awal mula pemikiran menciptakan alat pembayaran yang canggih, 

efektif dan efisien bermula di New York tahun 1950. Pada saat seorang 

wiraswastama terkenal mengundang mitra bisnisnya untuk bersantap bersama 

dalam melakukan negosiasi bisnis. Setelah selesai dan akan melakukan 

pembayaran, wiraswastawan tersebut mendapati dompetnnya tertinggal. 

Dengan perasaan malu ia memberikan kartu identitas kepada restoran yang 

bersangkutan sebagai jaminan untuk ditagih di kantornya keesokan harinya. 

Kejadian tidak terduga dalam kasus yang direstoran itu kemudian dikenal 

dengan nama Frank Mc Namara, sehingga mengilhaminya untuk menciptakan 

mekanisme pembayaran dengan menggunakan instrument kartu. Sejak itulah 

muncul kartu kredit yang digunakan sebagai alat pembayaran yang 

menggantikan uang tunai.( Johannes Ibrahim, 2004:13). 

Seiring dengan pertumbuhan kartu kredit tersebut, timbul 

penyalahgunaan dengan berbagai modus operandi yang menimbulkan 

kerugian tidak saja bagi perbankan khususnya penerbit, tetapi juga bagi 

masyarakat pengguna kartu kredit dan kerugian tersebut menunjukkan angka 

yang terus meningkat. Pada tahun 2003, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia 

(AKKI) mencatat total kerugian dari kejahatan kartu kredit mencapai Rp 40 

miliar sampai Rp 60 miliar. Sementara berdasarkan wilayahnya sebagian besar 

terjadi di Jakarta yaitu sebesar 60,61 persen, Denpasar sebanyak 9,09 persen, 

Surabaya sebanyak 6,06 persen dan Yogyakarta sebanyak 6,06 persen. 
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Makin pupuler pemakaiannya internet untuk berbagai keperluan, 

seperti e-banking (perbankan) dan e-commerce (transaksi melalui media 

digital), telah meningkatkan tindak pidana kejahatan dibidang itu. Meliputi 

dari tindak pidana penipuan, penggelapan, hacking (kejahatan internet), tindak 

pidana di bidang komunikasi atau pengrusakan sistem komputer yang belum 

seluruhnya bisa dijangkau dengan undang-undang yang berlaku, lebih-lebih 

undang-undang yang ada adalah kolonial yang sudah dirasa ketinggalan 

jaman. 

Sayangnya kartu kredit ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia pengguna dan penerbit kartu kredit. Juga belum adanya 

perangkat hukum yang secara khusus mengatur kartu kredit dalam hal tindaka 

pidana dengan sarana kartu kredit. Pengetahuan si pemegang kartu kredit 

(card holder) tentang seluk beluk pemakaiannya pun rata-rata minim. Dalam 

situasi begini, tak jarang pemegang kartu berada dalam posisi lemah. 

Dari Data yang didapat dari AKKI, Provinsi Jawa Tengah menempati 

urutan pertama dalam jumlah pengaduan tindak pidana kejahatan Kartu Kredit 

pada tahun 2002, yaitu sebanyak 104 kasus. Urutan kedua adalah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kasus yang terjadi di Sleman Yogyakarta telah terjadi 

pencurian disertai pemalsuan dan pembobolan kartu kredit yang dilakukan 

oleh warga Sleman Yogyakarta. Penyidikan dan pemeriksaan tersebut 

dilakukan oleh POLRES Sleman Yogyakarta. 

Tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit pada umumnya 

dilakukan dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat 

pengetahuan yang dimilikinya, karena para pelaku pada umumnya terdiri dari 

orang yang memiliki tingkat kecerdasan (intelegensi) yang tinggi serta mampu 

memanfaatkan kemajuan teknologi. Akibatnya modus operandi tindak pidana 

yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi serta 

menimbulkan kesulitan bagi penyidik. 

Aparat kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum 

mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani kejahatan yang terjadi 

dalam masyarakat sebagai upaya preventif dan represif termasuk terhadap 
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kejahatan kartu kredit. Aparat kepolisian banyak sekali mendapatkan kendala 

karena bentuk kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

kejahatan konvensional. 

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, menarik 

minat penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai penanganan perkara 

kejahatan kartu kredit pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian serta 

permasalahannya dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul: 

”PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT  

OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit oleh 

POLRES Sleman Yogyakarta? 

b. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap kejahatan 

kartu kredit oleh POLRES Sleman Yogyakarta? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas agar memberikan 

manfaat bagi peneliti maupun untuk keperluan ilmiah. Dalam penelitian ini 

tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
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a. Tujuan obyektif 

1. Untuk mengetahui proses penyidikan  terhadap kejahatan kartu kredit  

oleh POLRES Sleman Yogyakarta; 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam proses 

penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit oleh POLRES Sleman 

Yogyakarta. 

b. Tujuan subyektif 

1. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman penulis dalam 

hal hukum Acara Pidana khususnya mengenai penyidikan terhadap 

kejahatan kartu kredit; 

2. Untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi, guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar 

sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebaga berikut: 

a. Secara teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang 

bermanfaat dibidang ilmu hukum acara pidana, mengenai proses 

penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit. 

b. Secara praktis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk 

kepentingan penegakan hukum dan masyarakat dalam cara berfikir 

bagi penegak hukum dan mayarakat dalam upaya preventif kejahatan 

kartu kredit secara efektif, guna mewujudkan ketertiban umum dan 

ketertiban sosial; 

2. Memperluas cakrawala bagi siapapun yang ingin mengetahui proses 

penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit. 
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E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulisan 

hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian 

yang memberikan data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan atau 

gejala-gejala lainnya tentang pelaksanaan yang ada di lapangan. 

 
2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejala lain. (Soerjono Soekamto, 1986:10). Sehingga 

dapat memberikan gambaran sedetail-tailnya tentang pengertian terhadap 

kejahatan kartu kredit, proses penyidikan, dan kendala-kendalanya. 

 
3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini Penulis memilih lokasi penelitian di POLRES 

Sleman Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan 

bahwa di POLRES Sleman Yogyakarta ada kasus tentang kejahatan kartu 

kredit.  

 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan penelitian 

kualitatif, yang dimaksud peneliain kualitatif, yang dimaksud penelitian 

kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian. 

 
5. Jenis Data  

Data adalah hasil penelitian, baik yang berupa fakta-fakta atau 

angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu informasi. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini ada dua macam: 

a. Data primer 

Data primer ialah ”data dasar” data asli yang diperoleh peneliti dari 

tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah 

dan diuraikan orang lain atau sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan, seperti pihak-pihak lain atau sumber pertama dimana 
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sebuah data dihasilkan, seperti pihak-pihak yang terkait secara 

langsung dengan obyek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini 

sumber data primernya adalah penyidik POLRES Sleman Yogyakarta, 

tersangka kejahatan kartu kredit, ahli perbankan dan telekomunikasi. 

b. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh guna mendukung data primer 

yang diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, catatan, buku, 

dokumen, arsip, peaturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 

6. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui 

suatu penelitian dengan cara observasi dan wawancara langsung di 

lokasi penelitian yaitu Polres Sleman Yogyakarta. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mendukung 

data primer yang menjadi sumber data sekunder dibidang hukum 

diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

terdiri atas: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang No. 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan; 

d) Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 
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2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur tentang 

perbankan, hukum acara pidana, RUU-KUHP, hasil karya ilmiah 

para sarjana dan hasil penelitian. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

 

7. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara (interview) 

Merupakan cara pengumpulan data primer dengan jalan tanya jawab 

secara langsung dan lisan, sehingga penulis dapat mengadakan 

komunikasi secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten di lingkungan 

POLRES Sleman Yogyakarta, tersangka, saksi ahli perbankan dan 

pakar telekomunikasi. 

b. Studi pustaka  

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku, tulisan dan dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

8. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian 

dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J. Moloeng, 2001: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 18 

103) Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif. 

Di dalam analisis penelitian kualitatif terdapat tiga komponen 

pokok yaitu: 

a. Data reduction (reduksi data) 

Adanya suatu seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

asbtraksi data yang ada. 

b. Data display (penyajian data) 

Suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset yang dilakukan. 

c. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan) 

Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap 

tersebut. Sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan 

yang lainnya secara sistematis. Hal ini tergambar dalam bagan di 

bawah ini:  

 

Bagan Analisis Kualitatif Model Interaktif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

Pemeriksaan kesimpulan 

Reduksi data Sajian data  
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F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan sistem baru dalam penulisan karya 

ilmiah, maka penulis membuat sistematis penulisan hukum. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan  

manfaat penelitian, metodelogi penelitian dan sistematika 

penulisan hukum. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini berisi tentang dasar-dasar pemahaman untuk membahas 

dan menganalisa hasil penelitian yang meliputi antara lain tentang 

Kerangka Teori, Tinjauan umum tentang Penyidik dan Penyidikan 

yang berisi pengertian Penyidik, pengertian Penyidikan, tugas dan 

wewenang Penyidik, Tinjauan tentang Tindak Pidana Kartu Kredit 

yang berisi pengertian tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana 

Kartu Kredit, Unsur-unsur Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang 

Kartu Kredit yang berisi pengertian Kartu Kredit, macam Kartu 

Kredit, para pihak dalam Kartu Kredit dan Kerangka Pemikiran. 

 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang 

diperoleh penulis berupa hasil penelitian terhadap proses 

penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit oleh POLRES Sleman 

Yogyakarta dan kendala-kendala proses penyidikan kejahatan 

Kartu Kredit.  
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BAB IV PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup berisi simpulan dari jawaban 

permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Bab 

ini juga berisi saran-saran yang dapat dimanfaatkan dalam 

menanggulangi kejahatan terhadap kartu kredit.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. KERANGKA TEORI  

1. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan 

a. Pengertian Penyidik 

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat 

polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penyidikan. 

Adapun menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik terdiri dari: 

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; 

b. Pejabat pengawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang. 

Syarat kepangkatan pejabat kepolisian diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang 

pelaksanaan KUHAP, sebagai berikut: 

a. Pejabat POLRI tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu 

Letnan II Polisi. 

Kepangkatan ini berubah setelah POLRI melepaskan diri dari TNI, 

sehingga kepangkatan menjadi Ajun Inspektur Polisi II: 

b. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat pengatur Muda tingkat I (golongan II/B) atau yang 

disamakan dengan itu. 

 

b. Pengertian penyidikan 

Kata penyidikan merupakan terjemahan dari istilah “osporing’. 

Kata penyidikan dipakai dalam KUHAP dan diberikan pengertian 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 yaitu: 

 

12 
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Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta 

mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera 

dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada sangkaan telah terjadi 

suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan 

kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut 

sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindakan 

pidana dan jika benar demikian, siapa pembuatnya. 

Sifat dasar penyidikan adalah mencari kebenaran materiil, 

kebenaran materiil itu suatu kebenaran menurut fakta yang sebenar-

beanrnya. Hal ini lain dengan apa yang disebut kebenaran formil yang 

biasanya dicari dalam perkara perdata, kebenaran ini adalah sautu 

kebenaran menurut formalitas.( R. Soesilo, 1976:9). 

 

c. Tugas dan wewenang penyidik 

Dalam Pasal 7 ayat 1 (1) KUHAP tentang tugas dan wewenang 

penyidik, dijelaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: 

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangkat atau saksi; 
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8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

9) Mengadakan penghentian penyidikan; 

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang 

sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 

pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

Menurut Pasal 7 ayat (3) KUHAP, dalam melaksanakan 

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), penyidik 

wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 

Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan 

tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, 

khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai 

dengan ketentuan undang-undang (Pasal 9 KUHAP). 

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu 

peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan 

hal itu kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan nama 

SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan 

Pasal 109 ayat (1) KUHAP. 

Setelah dilakukan  penyidikan, maka berkas diserahkan kepada 

penuntut umum dasar hukumnya Pasal 8 ayat (2) KUHAP. 

                  Penyerahan ini dilakukan 2 tahap yakni: 

1. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; 

2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 

tangung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut 

umum. 
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Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 

hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) 

maka penyidikan dianggap selesai.  

 

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kartu Kredit 

a. Pengertian Tindak Pidana  

Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP) 

menggunakan perkataan stafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang 

dikenal dengan ”tindak pidana” tanpa memberikan penjelasan maksud 

strafbaarfeit. Perkatan feit berarti sebagian dari suatu kenyataan, 

sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah 

strafbaaffeit berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum 

yang sebenarya tidak tepat karena yang dapat dihukum adalah manusia 

pribadi. Oleh karena itu muncul banyak pendapat tentang apa yang 

sebenarnya dimaksud dengan starfbaarfeit itu.(P.A.F. Lamintang, 

1997 :181). 

Timbul dari tidak adanya penjelasan mengenai apa yang 

sebenarnya dimaksud dengan perkataan stranfbaarfeit, maka muncul 

berbagai pendapat dari para ahli tentang apa sebenarnya dimaksud 

dengan strafbaarfeit tersebut. Para ahli tersebut antara lain: 

 
1. Hazewinkel- Suringa 

Menurut lamintang, mereka telah membat suatu rumusan 

yang bersifat umum dari strafbaarfeit sebagai suatu perilaku 

manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu 

pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 

ditiadakan oleh Hukum Pidana dengan menggunakan sarana-sarana 

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. (Hazewinkel-

Suringa dalam P.A.F Lamintang, 1997:182). 

 
2. Pompe 
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Pendapat Pompe yang dikutip oleh Lamintang mengatakan 

bahwa strafbaard secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan demi terjaminya 

kepentingan umum. (Pompe dalam P.A.F Lamintang, 1997). 

 
3. Simons  

Lamintang mengutip Simons yang merumuskan 

strafbaarfeit itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum. Lamintang menulis beberapa alasan dari 

Simons mengapa strafbaarfeit itu harus dirumuskan seperti di atas 

adalah karena: 

a) Untuk adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu 

harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 

diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap 

larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai 

suatu tindakan yang dapat dihukum; 

b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 

tersebeut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 

dirumuskan dalam undang-undang dan; 

c) Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 

kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 

merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 

suatu onrechtmative handeling. (Simon dalam P.A.F. 

Lamintang, 1997 : 185) 

 
4. Van Hamel 
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Menurut Van Hamel, merumuskan strafbbarfeit sebagai 

kelakuan orang (menselijke gedrading) yang dirumuskan dalam 

wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

(strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan. (Van Hamel 

dalam P.A.F Lamintang, 1997). 

Dari pengertian di atas pada intinya merumuskan: 

a) Bahwa feit dalam strafbaarfeit berarti handeling, yang berarti 

kelakuan atau tingkah laku; 

b) Bahwa pengertian strafbaarfeit dihubungkan dengan kesalahan 

orang yang mengadakan kelakuan tadi. 

 
5. Moeljatno 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dengan 

memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan 

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 

saja diingat bahwa larangan itu ditujukkan kepada perbuatan, yaitu 

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 

sedangkan ancaman pidananya ditujukkan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu. 

     Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi 

atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian ini tidak ditentukan 

dengan nyata-nyata dalam Pasal KUHP, tetapi sudah dianggap 

demikian adanya. Oleh karena pandangan tersebut yang dalam 

kepustakaan terkenal dengan pembedaan kualitatif, pada masa 

sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan 

hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya 

ancaman pidana), antara kejahatan dan pelanggaran. 

     Berbeda dengan KUHP, RUU KUHP memberikan definisi 

tentang tindak pidana dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu tindak pidana 

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 
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yang dilarang dan diancam dengan pidana.( RUU KUHP tahun 

2000). 

 

b. Unsur-unsur tindak pidana 

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas 

unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung 

kelakuan dan akibat yang timbulkan karenanya, yang dalam suatu 

kejadian di alam lahir. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu 

rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat 

dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan 

itu seseorang telah melakukan yang dilarang oleh undang-undang. 

Menurut Moeljatno, untuk itu adanya perbuatan pidana harus 

ada unsur-unsur :  

1) Perbuatan (manusia);  

2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan 

syarat materiil) dan;  

3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil). 

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi 

unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana 

meliputi:  

1) Perbuatan orang;  

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;  

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, 

seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.  

Sementara itu unsur subjektif dalam tindak pidana itu 

mencakup:  

1) Orang yang mampu bertanggung jawab;  

2) Adanya kesalahan (dolus ataupun culpa). 

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari 

tindak pidana adalah sebagai berikut: 
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1) Adanya perbuatan dari tindak pidana; 

2) Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat 

negatif, yang terjadi apabila orang tidak melakukan suatu 

perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu 

peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila peruatan tertentu 

itu dilakukan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan seorang ibu 

yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi 

sehingga anaknya itu meninggal dunia. Kini, ibu tersebut dapat 

dipersalahkan perbuatan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP; 

3) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband); 

4) Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu 

akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas 

kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan 

sebab akibat (causal verband) antara perbuatan si pelaku dan 

kerugian kepentingan tertentu; 

5) Adanya sifat melanggar hukum (onrechtmatigetheid); 

6) Adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang 

dirumuskan di dalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-

pelanggaran hukum di bidang hukum lain. Jadi, dengan sendirinya 

dalam tiap tindak dibidang-bidang hukum lain. Jadi dengan 

sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar 

hukum (onrechtmatigeghied); 

7) Adanya kesalahan pelaku tindak pidana; 

8) Unsur ini menghubungkan si pelaku dengan ketiga unsur tersebut 

di atas, yaitu perbuatan, akibat dan sifat melanggar hukum. Karena 

si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini mengenai 

hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tidak pidana 

(schulderband). Hanya dengan hukuman batin si pelaku. Dan baru 

kalau hal ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana 

yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana; 

9) Adanya kesengajaan (opzet); 
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10) Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 

opzet, bukan unsur culpa. Ini hanya layak karena biasanya yang 

pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang 

melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus 

mengenai ketiga unsur dari tindak pidana. 

a) Perbuatan yang dilarang; 

b) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu; 

c) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

unsur dari tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: ( P.A.F. 

Lamintang, 1997 : 193) 

1. Unsur subyektif 

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 

si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 

termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 

hatinya. 

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana itu adalah: 

1) Kesengajaan atau tidak ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

2) Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (pogging) seperti 

yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

3) Macam-macam maksud (Oogmerk), misalnya di dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsu 

dan lain-lain; 

4) Merencanakan terlebih dahulu (voobedachte raad) misalnya 

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340 KUHP; 

5) Perasaan takut (vress) seperti antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
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2. Unsur obyektif 

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 

tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. 

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindakan pidana itu adalah: 

1) Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkhedi); 

2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 

KUHP atau keadaan sebagai komisaris dari suatu perseroan 

terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 
        c. Tindak Pidana Kartu Kredit 

          Unsur penting dalam pengertian kejahatan Kartu Kredit adalah 

seseorang melakukan suatu tindakan yang bersalah karena dirinya 

menggunakan suatu Kartu Kredit untuk memperoleh kebendaan atau jasa 

dengan cara kartu yang dicuri, kartu yang telah ditarik kembali atau telah 

dibatalkan, atau apapun alasannya dalam penggunaan kartu yang tidak sah. 

           Pada perkembangannya, penggunaan Kartu Kredit selain 

berdampak positiff juga membawa dampak negatif dengan munculnya 

bentuk kejahatan yang memanfaatkan Kartu Kredit sebagai sarananya. 

           Dalam tindak pidana kejahatan Kartu Kredit yang dilakukan secara 

konvensional, modus operandi yang dilakukan secara konvensional 

dengan bertransaksi atau keterlibatan antara merchant dengan bertatap 

muka, selain itu pelaku menggunakan kartu kredit secara tanpa hak 

sebagai alat pembayaran dalam transaksi atau perjanjian jual-beli yang 

bersifat langsung. (Johannes Ibrahim, 2004 : 86) 

Modus Operandi dari penyalahgunaan tindak pidana kejahatan Kartu 

Kredit dalam transaksi secara konvensional (Berdasarkan Surat Keputusan 

KAPOLRI No. Pol:Skep/507/VII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 tentang 
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Buku Petunjuk Lapangan Penyidikan Tindak Pidana Yang Berhubungan 

dengan Kartu Kredit : 14) antara lain: 

a. Modus Operandi Fraud Application (menggunakan kartu kredit asli 

yang diperoleh dengan aplikasi/data palsu); 

b. Modus Operandi Non Received Card (menggunakan kartu kredit asli 

yang tidak diterima oleh pemegang kartu sesungguhnya) 

c. Modus Operandi Lost atau Stolen Card (menggunakan kartu asli hasil 

temuan atau curian); 

d. Modus Operandi Altered Card (menggunakan kartu asli yang dirubah 

datanya); 

e. Modus Operandi Totally Counterfeit (menggunakan kartu kredit yang 

seluruhnya palsu); 

f. Modus Operandi White Plastic Card (menggunakan kartu polos yang 

menggunakan data asli atau valid).  

 

3. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit 

a. Pengertian Kartu Kredit 

Dewasa ini untuk melakukan transaksi, dapat digunakan 

berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional, 

sampai dengan cara yang modern sekalipun. Pada awal mula sebelum 

dikenalnya uang sebagai alat pembayaran, setiap transaksi pembayaran 

dilakukan melalui cara pertukaran, baik antara barang dengan barang, 

atau barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa. Transaksi semacam ini 

dikenal dengan nama sistem barter. 

Dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan cara yang paling 

efisien dan efektif untuk melakukan transaksi pembayaran yaitu 

dengan menggunakan ”uang”. Penggunaan uang sebagai alat untuk 

melakukan pembayaran dewasa ini sudah dikenal luas. Disamping itu 

penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan 

kebutuhan pokok dihampir setiap kegiatan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

Dalam perjalanannya, penggunaan uang juga mengalami 

berbagai hambatan, terutama jika penggunaannya dalam jumlah besar. 

Hambatannya yang pertama adalah resiko membawa uang tunai 

terutama dalam jumlah besar. Disamping resiko membutuhkan tempat, 

juga resiko keamanan, seperti kehilangan dan perampokan. Oleh 

karena itu dicarilah sarana pengganti uang tunai sebagai sarana 

pembayaran yang dapat meminimalkan segala resiko di atas dengan 

tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri. (Kasmir, 169-174) 

Kartu kredit adalah merupakan suatu kartu yang umumnya 

dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas pemegang dan 

penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit 

diisukan untuk menandantangai tanda pelunasan pembayaran harga 

dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu, seperti 

toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. 

Selanjutnya membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu 

kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih 

oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak 

penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga 

tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, 

seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya. 

(Munir Fuadi, 1999 : 1-4) 

Kartu kredit juga dapat diartikan sebagai uang plastik yang 

diterbitkan oleh suatu instansi 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.( Johannes Ibrahim, 2004: 111). 

Kartu kredit muncul pertama kali di Amerika Serikat, dimana 

kartu kredit digunakan pertama kali pada dekade 1920-an, yang 

diberikan oleh departement-departement store besar kepada para 

pelanggannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelanggannya 
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yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu 

kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (charge 

card) yang dibayar bulanan setelah ditagih tanpa kewajiban membayar 

bunga. Menurut Ronald Baker dalam bukunya Munir Fuadi 

menyatakan bahwa kemunculan kartu kredit untuk yang pertama kali 

ini dapat dikatakan yang terlibat hanya dua pihak, yaitu pihak toko 

sebagai penerbit dan pihak pelanggan sebagai pemegang kartu kredit. 

(Munir Fuadi, 1999 : 173). 

Di Indonesia saat ini perkembangan usaha kartu kredit 

menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Perkembangan kartu 

kredit diawali dengan diperkenalkannya kartu kredit oleh American 

Express Company pada tahun 1973 dan diikuti oleh Bank Duta pada 

tahun 1983. Bank BCA menyusul pada tahun yang sama dan diikuti 

bank-bank yang lain. Penggunaan kartu kredit mulai marak dengan 

dikeluarkannya SK Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988, 

tanggal 20 Desember tentang lembaga pembiayaan, dimana bisnis 

kartu kredit digolongkan dalam usaha jasa pembiayaan. Pelopor 

pengembangan kartu kredit di Indonesia dilakukan oleh Citibank dan 

Bank Duta. (Kasmir)  

Akhirnya kartu kredit mengalami perkembangan yang pesat 

sampai ke seluruh pelosok dunia bahkan Indonesia dikarenakan kartu 

kredit mempunyai kelebihan dalam hal: 

1) Keamanan dalam bertransaksi; 

2) Kemudahan dan membawa alat pembayaran; 

3) Kepraktisan; 

4) Prestise atau harga diri bagi pemegang kartu kredit; 

5) Efisien; 

6) Memperoleh bunga bank; 

7) Diterima di seluruh dunia. 

 

b. Macam Kartu Kredit 
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Pengkategorian kartu kredit dapat dilakukan dengan melihat 

kriteria, sebagai berikut: 

1. Kriteria lokasi penggunaan 

a) Kartu kredit international 

Kartu kredit international merupakan kartu kredit yag 

penggunannya dapat dilakukan dimana saja, tanpa terikat 

dengan batas antar negara. Walaupun kartu kredit itu 

diterbitkan di Indonesia, pemegang kartu kredit tersebut dapat 

menggunakannya di luar Indonesia. 

b) Kartu kredit lokal 

Kartu kredit lokal hanya dapat digunakan dalam 

wilayah tertentu atau di suatu negara tertentu saja. Kartu kredit 

yang demikian tidak mempunyai jaringan operasional 

international. Apabila diterbitkan di Indonesia, maka kartu 

kredit tersebut hanya dapat digunakan di Indonesia  misal BNI 

Card. 

 

2. Kriteria sistem pembayaran 

a) Kartu kredit (dalam arti sempit) 

Kartu kredit ini sering disebut juga dengan credit card. 

Dengan kartu seperti ini, pembayaran yang dilakukan oleh 

pemegangnya dapat dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak 

tertutup kemungkinan jika dilakukan pembayaran secara lunas 

sekaligus. 

b) Kartu pembayaran lunas 

Kartu pembayaran lunas ini sering disebut juga dengan 

charge card. Kartu pembayaan lunas ini penggunaannya tidak 

jauh berbeda dengan kartu kredit (dalam arti sempit). Pihak 

pemegang kartu pembayaran  lunas melakukan pembayaran 

seluruh transaksi yang dibautnya pada waktu ditagih oleh 

penerbitnya, jadi tidak dibayar secara cicilan. 
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3. Kriteria afiliansinya 

                        a). Co-branding card 

Co-branding card adalah kartu plastik yang dikeluarkan atas 

kerjasama antara institusi pengelolaan kartu kredit dengan satu 

atau beberapa bank, misalnya bank BCA dengan Bank Mandiri. 

                        b).  Affinity Card 

Affinity Card adalah kartu plastik yang digunakan oleh 

sekelompok atau segolongan tertentu, misalnya kelompok 

profesi, kelompok mahasiswa dan lain-lain. Contohnya adalah 

IMA Card yang dkeluarkan oleh Bank Lippo. 

 

4. Kartu kredit yang sering digunakan adalah: 

a) VISA Card 

VISA Card adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank atau 

lembaga keuangan lainnya yang telah mendapat lisensi dari 

Visa International, Inc. Logo visa dengan pola berbeda tiga 

strip biru tua, putih dan emas serta hologram burung merpati 

tertera di sebelah kanan kartu. 

b) Master Card  

Master Card adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank atau 

lembaga keuangan lain yang mendapat lisensi dari Master Card 

international Inc. Logo Master Card dengan pola gambar 

lingkaran merah dan kuning yang saling berkaitan dengan 

tulisan ”Master Card” serta hologram bola dunia tertera di 

sebelah kanan kartu. 
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c. Para pihak dalam kartu kredit 

1. Pihak penerbit (issuer) 

Pihak penerbit (issuer) adalah pihak (bank atau lembaga 

keuangan yang lain) yang mempunyai ijin untuk menerbitkan kartu 

kredit. 

Pihak penerbit diberikan hak: 

a) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit 

pembayaran kembali uang harga pembelian barang dan jasa; 

b) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit 

pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang 

tahunan, denda dan sebagainya; 

c) Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara 

penagihan atau kepada penjual. 

 
Pihak penerbit dibebankan kewajiban. 

a) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya; 

b) Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas 

tagihan yang disodorkan oleh penjual; 

c) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap 

tagihannya dalam periode tertentu; 

d) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita 

lainnya. 

 
Penerbit kartu kredit dapat berupa: 

a) Bank; 

b) Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan 

kartu kredit; 

c) Lembaga keuangan yang disamping bergerak dalam penerbitan 

kartu kredit juga dibidang kegiatan lembaga keuangan lainnya. 
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2. Pihak pemegang kartu kredit (card holder) 

Pihak pemegang kartu kredit (card holder) adalah seorang 

atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang 

telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan 

menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. 

 
Pemegang kartu kredit diberikan hak: 

a) Membeli barang atau jasa dengan kartu kredit; 

b) Mengambil yang cash pada mesin teller atau pada bank 

penerbit atau bank lainnya; 

c) Mendapat informasi dari penerbit tentang perkembangan 

kreditnya dan kemudahan yang diperuntukkan kepadanya. 

 
Pemegang kartu kredit dibebankan kewajiban: 

a) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi 

batas maksimum; 

b) Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak 

penjualan barang atau jasa; 

c) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai 

dengan tagihan pihak penerbit; 

d) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya. 

 

3. Pihak penjual barang dan jasa (merchant) 

Pihak penjual barang dan jasa (merchant) adalah pihak yang telah 

ditunjuk atau disetujui oleh pihak pengelola kartu kredit untuk 

dapat melakukan transaksi dengan pemegang kartu kredit yang 

menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai. 

Pihak penjual diberikan hak: 

a) Meminta pelunasan harga barang dan jasa yang dibeli 

pembelinya dengan memakai kartu kredit; 
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b) Meminta pembeli atau pemegang kartu kredit menandatangani 

slip pembelian; 

c) Menolak untuk menjual barang dan jasa jika terdapat otorisasi 

dari penerbit. 

Pihak penjual dibebankan kewajiban: 

a) Memperkenalkan pemegang kartu kredit membeli barang dan 

jasa menggunakan kartu kredit; 

b) Melakukan pengecekan otorisasi keabsahan kartu kredit yang 

bersangkutan; 

c) Menginformasikan kepada pembeli atau pemegang kartu kredit 

tentang charge tambahan yang jika; 

d) Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani pembeli 

atau pemegang kartu kredit. 
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B. Kerangka Pemikiran  

 

                                                                                                                                                          

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                           

 

 

 

 

 

Tersangka 

Kejahatan kartu kredit 
 

Penyelidikan  

Penyidikan  

Proses penyidikan 
kartu kredit 

Contoh kasus  Analisa kasus 

Kendala dalam proses 
penyidikan kejahatan 

kartu kredit 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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Deskripsi Kerangka Pemikiran 

Adanya tersangka yang melakukan tindak pidaba kejahatan Kartu 

Kredit, kemudian dari pihak pemilik kartu kredit yang merasa kehilangan 

Kartu Kreditnya tersebut, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak 

Kepolisian. Selanjutnya setelah menerima laporan tersebut sebelum 

melakukan Penyidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 KUHAP, terlebih 

dahulu pihak Kepolisian akan melakukan upaya tindakan Penyelidikan yang 

dilandasi adanya laporan, pengaduan maupun informasi tentang terjadinya 

peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.  

Kemudian setelah diadakan tindakan Penyelidikan, dilakukan 

Pinyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna mencari serta 

mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.. Penyidikan 

merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika 

terjadi atau ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.          

Sifat dasar penyidikan adalah nencari kebenaran materiil, kebenaran 

materiil itu suatu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Setelah 

dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (dasar 

hukumnya Pasal 8 ayat (2) KUHAP).  

Dari rangkaian proses penyidikan terhadap kejahatan Kartu Kredit 

tersebut, pihak penyidik banyak mengalami kendala-kendala dalam 

melakukan penyidikan terhadap kejahatan Kartu Kredit.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 41 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Proses Penyidikan Terhadap Kejahatan Kartu Kredit oleh POLRES 

Sleman Yogyakarta 

Penyidikan merupakan salah satu kegiatan dari sekuruh proses 

penegakan atau dapat disebut sebagai Sub Sistem dari Sistem Peradilan Pidana 

di  Indonesia. Penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit dengan Penyidikan 

pada  tindak pidana pelanggaran atau kejahatan pada dasarnya sama, yaitu 

berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi 

dalam melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran atau 

kejahatan didasarkan dari adanya laporan, pengaduan maupun informasi dari 

masyarakat tentang telah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Kemudian 

dari hal itu dilakukan penelitian terhadap kebenaran laporan tersebut dan 

menilai secara cepat dan cermat untuk  memperoleh alasan hukum yang pasti 

dan bukti-bukti permulaan bagi dimulainya penyidikan. Apabila laporan itu 

memeng benar terjadi, pada saat itulah  penyidikan dimulai. 

Kasus kejahatan kartu kredit yang penulis peroleh pada saat melakukan 

penelitian di POLRES Sleman Yogyakarta adalah kasus kejahatan kartu kredit 

dalam transaksi konvensional yang dilakukan oleh Subekti Anwar als. Acong. 

Penulis juga telah melakukan wawancara (interview) dengan Reserse Kriminal 

dari POLRES Sleman Yogyakarta yaitu Bapak Arif Darmawan. 

Sebelum dilanjutkan analisis dan pembahasannya, penulis terlebih  

dahulu menguraikan kasus posisinya yang diperoleh pada saat melakukan 

Riset (penelitian). 

 

 

 

 

32 
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1. Kasus Posisi 

Berkas perkara nomor : BP/657/XI/2004/RESKRIM  

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2004 jam 15.00 bertempat di 

Artha Digital Jl.Kaliurang Km 4,5 Depok Sleman, tersangka telah 

membeli barang berupa sebuah Handycam BC 330 E dengan harga 

Rp.10.949.050,- dengan uang muka senilai Rp.200.000,- dan kekurangan 

pembayaran dengan menggesek kartu kredit BCA dengan No. 

5409120040052716, akan tetapi kartu kredit tersebut tidak bisa dicairkan 

karena tidak terdaftar di BCA dan diduga palsu.  

 

2. Identitas tersangka 
 
      Nama                          : Subekti Anwar als. Acong 
 
      Tempat Lahir              : Semarang 
 
      Tanggal Lahir             : 25 Januari 1957 
 
      Jenis Kelamin             : Laki-laki 
 
      Kewarganegaraan       : Indonesia 
 
      Tempat Tinggal          : Jl. Santer Paradise Blok A 5 No.5 Jakarta Utara 
 
      Agama                        : Kristen 
 
      Pekerjaan                    : Swasta 
 
      Pendidikan                  : SMU 
 

3. Proses Penyidikan 
 

Setelah proses penyelidikan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan      

Tahap penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan       

No. Pol: Sprin-Dik/301/XI/2004/RESKRIM, tanggal 1 November      

2004. Penyidik dalam hal ini POLRES Sleman Yogyakarta, kemudian      

memberitahukan dimulainya penyidikan terhadap tersangka Subekti      
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Anwar als. Acong kepada Penuntut Umum dengan Surat      

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol.: Sp- 

Sidik/389/XI/2004/RESKRIM, tanggal 1 September 2004. Dalam 

penyidikan kasus ini telah dilakukan tindakan-tindakan hukum antara lain 

berupa:  

a) Penangkapan  

Pada Pasal 1 butir 20 KUHAP, “Penangkapan adalah suatu 

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan 

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal 

serta cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. (M. Yahya 

Harahap, 2001:157) 

Dalam Kasus ini, Penangkapan terhadap tersangka Subekti 

Anwar als. Acong dilakukan pada hari Senin tanggal 1 November 2004 

di Artha Digital Jl.Kaliurang Km 4,5 Depok Sleman Yogyakarta oleh           

anggota Reskrim POLRES Sleman Yogyakarta, yang dibantu oleh           

masyarakat setempat dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.:           

Sp-Kap/134/XI/2004/RESKRIM. Selanjutnya dibuat Berita Acara           

Penangkapan tanggal 1 November 2004. 

 

b) Penyitaan 

Dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, “Penyitaan adalah 

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan 

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. (M. Yahya 

Harahap, 2001:264) 

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: Sp-

Sita/322/XI/2004/RESKRIM pada tanggal 1 November 2004 telah           

disita yaitu:  

(1) 1 (satu) buah Handycam BC 330 E warna hitam; 
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(2) 1 (satu) buah Kartu Kredit BCA No. 5409120040052716 atas                  

nama Subekti Anwar als. Acong. 

 

c) Penahanan 

Menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP, “Penahanan 

adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh 

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam 

hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. (M. 

Yahya Harahap, 2001:164) 

Penahanan terhadap tersangka Subekti Anwar als. Acong         

dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: Sp-         

Han/82/XI/2004/RESKRIM, tanggal 2 November 2004, selanjutnya         

Dibuat Berita Acara Penahanan tertanggal 2 November 2004.         

Penahanan terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari yaitu dari         

Tanggal 2 November 2004 sampai dengan tanggal 22 November         

2004. Demi kepentingan penyidikan, Kejaksaan selaku Penuntut         

Umum mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan.  

Karena proses penyidikan tekah selesai, dari hasil penyidikan         

tersebut penyidik POLRES Sleman Yogyakarta mempunyai         

Persangkaan terhadap Subekti Anwar als. Acong melanggar Pasal         

378 dan atau 263 ayat (2) KUHP. Hasil penyidikan mengenai saksi-

saksi dan tersangka adalah sebagai berikut: 

SAKSI 1 : Dengan kesadarannya sendiri telah menghadap ke                           

POLRES Sleman Yogyakarta pada tanggal 1 November                         

2004, yang bernama Sudaryanto, Islam, laki-laki, 

alamat: Kweni Rt 05 Panggungharjo Sewon Bantul, 

karyawan toko Artha Digital. 

                                        Menerangkan bahwa:  

- Sebelumnya tidak kenal dengan tersangka dan tidak 

ada hubungan famili; 
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- Pada hari Senin tanggal 1 November 2004 sekira jam 

15.00 WIB bertempat di Artha Digital Jl. Kaliurang 

Km 4,5 Depok Sleman tersangka telah membeli 

sebuah Handycam BC 330 E seharga Rp. 

10.949.050,- dengan uang muka Rp. 200.000,- dan 

kekurangan pembayaran dengan menggesek kartu 

kredit BCA dengan No. 5409120040052716; 

- Pada waktu itu tersangka menyerahkan kartu kredit 

BCA serta KTP atas nama Subekti Anwar als. 

Acong; 

- Saat itu saya menunggu toko dengan Agung Wijaya; 

- Saat digesek dengan mesin kartu kredit tersebut 

keluar angkanya Rp. 10.749.050,- ; 

- Pada hari Selasa 2 November 2004 saat sedang jaga 

toko Artha Digital, mendapat telepon dari Bank BCA 

cabang Sleman Yogyakarta memberi tahu bahwa 

kartu kredit BCA atas nama Subekti Anwar yang 

digunakan untuk membayar sisa pembayaran 

Handycam BC 330 E adalah palsu dan tidak bisa 

dicairkan; 

- Setelah menerima telepon dari Bank BCA tersebut, 

saya langsung memberi tahu kepada pemilik toko 

Artha Digital; 

- Dari perbuatan tersangka Artha Digital menderita 

kerugian sebesar Rp. 10.749.050,-.  

 
SAKSI 2 : Dengan surat panggilan No. Pol.:                           

S.Pgl/317/XI/2004/RESKRIM, tanggal 05 November                           

2004, telah dilakukan pemanggilan terhadap Agung                           

Wijaya, alamat: Jl.Kaliurang Km 9 Sinduharjo Ngaglik 

Sleman yang selanjutnya dimintai keterangan                          
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selaku saksi pada tanggal 8 November 2004, karyawan 

toko Artha Digital. 

                      Menerangkan bahwa: 

- Sebelumnya tidak kenal dengan tersangka dan tidak 

ada hubungan famili; 

- Pada hari Senin tanggal 1 November 2004 sekira jam 

15.00 WIB bertempat di Artha Digital Jl. Kaliurang 

Km 4,5 Depok Sleman, tersangka telah membeli 

sebuah Handycam BC 330 E seharga Rp. 

10.949.050,- dengan uang muka Rp. 200.000,- dan 

kekurangan pembayaran dengan menggesek kartu 

kredit BCA; 

- Pada waktu itu tersangka menyerahkan kartu kredit 

BCA dengan No. 5409120040052716 serta KTP atas 

nama Subekti Anwar als. Acong; 

- Pada saat itu saya menunggu toko Artha Digital 

dengan Sudaryanto; 

- Pada hari Selasa, saat saya menjaga toko Artha 

Digital mendapat telepon dari Bank BCA cabang 

Sleman Yogyakarta memberi tahu kartu kredit BCA 

atas nama Subekti Anwar adalah palsu dan tidak bisa 

dicairkan; 

- Akibat perbuatan tersangka tersebut toko Artha 

Digital menderita kerugian sebesar Rp. 10.749.050,-.   

 
SAKSI 3 :  Dengan surat panggilan No. Pol.:                          

S.Pgl/317/XI/2004/RESKRIM, tanggal 05 November                          

2004, telah dilakukan pemanggilan terhadap saudara                          

Gunarto, alamat: Jl.Godean Km 7 Sidoarum Godean                          

Sleman yang selanjutnya dimintai keterangan selaku 
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saksi pada tanggal 9 November 2004, karyawan Bank 

BCA cabang Sleman Yogyakarta. 

                      Menerangkan bahwa: 

- Sebelumnya tidak mengenal tersangka dan tidak ada 

hubungan famili; 

- Bekerja di BCA cabang Sleman Yogyakarta; 

- Kartu kredit BCA No. 5409120040052716 atas nama 

Subekti Anwar als. Acong yang digunakan tersangka 

untuk membeli Handycam di Artha Digital adalah 

palsu dan pada saat akan mencairkan hasil gesek di 

Bank BCA tidak bisa, karena data kartu kredit atas 

nama Subekti Anwar als. Acong tidak terdaftar di 

Bank BCA; 

- Kartu Kredit BCA yang asli logonya tidak bisa 

dihapus dengan kuku jari, sedangkan kartu kredit 

yang digunakan tersangka logonya bisa dihapus 

dengan kuku jari. Dan data kartu kredit tersebut tidak 

terdaftar di Bank BCA; 

- Kartu tersebut asli atau tidak, tidak bisa dideteksi 

dengan mesin, dan memberitahu kepada toko Artha 

Digital bahwa transaksi tersebut dibatalkan; 

- Kemudian saya meminta fotocopy transaksi 

Handycam tersebut ke toko Artha Digital dan tanda 

terima surat laporan ke Polisi tentang kejadian 

tersebut. 

  
TERSANGKA SUBEKTI ANWAR Als. ACONG 

Menerangkan sebagai berikut: 

- Pada hari senin tanggal 1 November 2004 jam 15.00 WIB 

bertempat di Artha Digital Jl.Kaliurang Km 4,5 Depok Sleman               

Yogyakarta, saya telah membeli barang berupa Handycam BC               
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330 E dengan harga Rp.10.949.050,- dengan uang muka senilai Rp.               

200.000,- dan kekurangan pembayaran dengan menggesek kartu               

Kredit BCA No. Kartu 5409120040052716, akan tetapi kartu               

kredit tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak terdaftar di BCA               

dan palsu; 

- Bahwa saya telah membeli barang berupa Handycam BC 330 E di              

Artha Digital dengan harga Rp. 10.949.050,- pada tanggal 1              

November 2004;  

- Bahwa saya telah membayar dengan uang muka senilai Rp.              

200.000,- dan kekurangan dibayar dengan menggesek kartu kredit              

BCA atas nama saya sendiri; 

- Bahwa kartu kredit BCA milik saya bisa digesek pada saat 

transaksi di Artha Digital, namun pada saat akan mencairkan hasil 

gesek di Bank BCA ternyata tidak bisa karena data kartu kredit atas 

nama  saya sendiri Subekti Anwar tidak terdaftar di Bank BCA;  

- Bahwa kartu kredit BCA atas nama saya sendiri Subekti Anwar             

dibuat oleh saya sendiri dan pembuatannya dilakukan di wilayah             

Jakarta; 

- Bahwa saya telah mengetahui dan sadar bahwa kertu kredit BCA             

milik saya adalah palsu karena dibuat dengan tidak sebenarnya dan             

yang berhak mengeluarkan kartu kredit tersebut adalah BCA 

sendiri.            

 

4. Analisa Kasus Oleh Penyidik 
 

a. Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan menggunakan surat 

palsu yang terjadi pada tanggal 1 November 2004 di Artha Digital 

Jl.Kaliurang Km 4,5 Depok Sleman yang dilakukan oleh tersangka 

Subekti Anwar als. Acong yang beralamat Jl.Santer Paradise No. 5 

Jakarta Utara; 
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b. Bahwa tersangka telah membeli barang berupa Handycam BC 330 E 

di Artha Digital dengan harga Rp. 10.949.050,- pada tanggal 1 

November 2004; 

c. Bahwa tersangka telah membayar dengan uang muka senilai Rp. 

200.000,- dan kekurangan dibayar dengan menggesek kartu kredit 

BCA atas nama tersangka Subekti Anwar; 

d. Bahwa kartu kredit BCA milik tersangka bisa digesek pada saat 

transaksi di Artha Digital, namun pada saat akan mencairkan hasil 

gesek di Bank BCA ternyata tidak bisa karena data kartu kredit atas 

nama Subekti Anwar tidak terdaftar di Bank BCA; 

e. Bahwa kartu kredit BCA atas nama tersangka Subekti Anwar telah 

diakui oleh tersangka bahwa kartu kredit tersebut dibuat sendiri dan 

pembuatannya dilakukan di wilayah Jakarta; 

f. Bahwa tersangka telah mengetahui dan sadar bahwa kartu kredit BCA 

miliknya adalah palsu karena dibuat dengan tidak sebenarnya dan yang 

berhak mengeluarkan kartu kredit tersebut adalah BCA sendiri. 

 

5. Analisa Yuridis Penyidik 

Dari analisa kasus tersebut di atas baik keterangan saksi atau  

keterangan pengakuan dari tersangka sendiri,yaitu bahwa tersangka telah 

melakukan tindak pidana penipuan dan atau menggunakan surat palsu 

yang terjadi pada tanggal 1 November 2004 di Artha Digital Jl.Kaliurang 

Km 4,5 Depok Sleman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 

263 ayat (2) KUHP, dengan penjelasan unsur-unsurnya sebagai berikut: 

a. Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: 

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama 

palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, 

ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan/ membujuk 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau 
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supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam 

karena penipuan”. 

1) Barangsiapa:  

Berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan                                       

barang bukti bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Subekti 

Anwar als. Acong, lahir di Semarang tanggal 25 Januari 1857, laki-

laki, Kristen, Swasta, WNI, alamat Jl.Santer). Paradise Blok A 5 

No. 5 Jakarta Utara. 

 
2) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain: 

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka telah membeli barang berupa 

Handycam BC 330 E di Artha Digital yang tujuannya untuk 

memiliki barang tersebut dengan harga Rp. 10.949.050,- yang 

dibayar dengan uang muka senilai Rp. 200.000,- dan sisanya 

menggesek dengan kartu kredit.           

 
3) Dengan melawan hukum: 

Unsur ini terpenuhi bahwa pembayaran yang dilakukan oleh             

tersangka adalah melawan hukum dikarenakan tersangka sendiri 

mengetahui bahwa kartu kredit yang digunakan untuk melakukan 

pembayaran adalah palsu, karena kartu kredit tersebut dibuat 

sendiri. 

 
4) Dengan memakai nama palsu atau keadaan baik dengan tipu 

muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan: 

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka telah membeli barang berupa 

Handycam BC 330 E dengan uang muka senilai Rp. 200.000,- dan 

sisa pembayaran dengan kartu kredit BCA atas nama tersangka 

yang ternyata dalam keadaan palsu. 
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5) Membujuk orang supaya memberikan suatu barang: 

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka telah membujuk orang lain 

dalam hal ini karyawan Artha Digital untuk memberikan barang 

berupa Handycam BC 330 E dengan uang muka senilai Rp. 

200.000,- sedangkan kekurangan pembayaran dibayar dengan kartu 

kredit BCA. 

 

b. Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: 

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang 

dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika 

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. 

a) Barangsiapa: 

Berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan barang 

bukti bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Subekti Anwar, lahir 

di Semarang tanggal 25 Januari 1957, laki-laki, Kristen, Swasta, 

WNI, alamat: Jl.Santer Paradise Blok A 5 No. 5 Jakarta Utara. 

 
b) Dengan sengaja: 

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka dengan sadar dan sengaja   

telah membayar pembelian Handycam BC 330 E dengan kartu 

kredit BCA atas nama tersangka. 

 
c) Memakai surat palsu: 

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka telah menggunakan kartu  

kredit BCA untuk melakukan pembayaran dalam pembelian 

Handycam BC 330 E, sedangkan tersangka sendiri tahu bahwa 

kartu kredit yang digunakannya adalah palsu karena dibuat tidak 

dengan sebenarnya (kartu kredit dibuat sendiri di Jakarta, 

sedangkan yang berhak mengeluarkan adalah dari BCA). 
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d) Seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan: 

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka telah melakukan  pembayaran 

dengan kartu kredit BCA atas nama tersangka dan seolah-olah 

kartu kredit tersebut digunakan layaknya kartu kredit yang asli. 

 
e) Pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian: 

Unsur ini terpenuhi bahwa pembayaran yang dilakukan oleh 

tersangka dengan menggesek kartu kredit BCA pada saat transaksi, 

namun hasil gesek tersebut tidak bisa dicairkan di BCA karena 

kartu kredit atas nama tersangka tidak terdaftar di BCA,sehingga 

Artha Digital menderita kerugian sebesar Rp. 10.749.050,- dari 

transaksi yang belum terbayar. 

 

6. Kesimpulan Penyidik 

Berdasarkan Analisa kasus dan Analisa Yuridis tersebut diatas, 

maka penyidik/penyidik pembantu dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Benar bahwa pada tanggal 1 November 2004 di Artha Digital 

Jl.Kaliurang Km 4,5 Depok Sleman tersangka Subekti Anwar telah 

membeli barang berupa Handycam BC 330 E dengan harga Rp. 

10.949.050,-;  

b. Bahwa tersangka Subekti Anwar telah melakukan pembayaran     

dengan uang muka senilai Rp. 200.000,- dan sisanya dengan      

menggesek dengan kartu kredit BCA; 

c. Bahwa kartu kredit yang digunakan tersangka untuk transaksi      

dengan cara menggesek tidak bisa dicairkan di BCA karena kartu      

kredit yang digunakan untuk transaksi tidak terdaftar di BCA; 

d. Terhadap tersangka Subekti Anwar secara sah dan meyakinkan      

telah diduga keras melakukan tindak pidana Penipuan dan atau      

menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378      

dan atau 263 ayat (2) KUHP. 
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Berdasarkan Analisa Yuridis tersebut di atas, yaitu menurut Pasal 

263 ayat (2), yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja memakai surat 

palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak 

dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”. 

Yang diartikan surat di sini adalah segala surat baik yang di tulis 

dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin. Surat yang di 

palsu itu harus suatu-surat yang: 

a. Dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijasah, karcis tanda masuk, 

surat andil, dan lain-lain; 

b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, 

perjanjian jual-beli, perjanjian sewa; 

c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang; 

d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi 

suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku 

tabungan, dan lain-lain.   

Kartu kredit pada dasarnya adalah suatu surat yang dapat 

menerbitkan suatu perjanjian, yaitu perjanjian jual-beli antara pemegang 

kartu dengan pedagang (merchant) dan pihak penerbit (issuer). 

Obyek tindak pidananya adalah “sengaja mempergunakan surat 

palsu”, artinya bahwa pelaku atau orang yang menggunakan itu harus 

benar-benar bahwa surat yang dipergunakan tersebut adalah palsu tanpa 

mempermasalahkan darimana ia  mendapatkan surat tersebut dan dengan 

mempergunakan surat tersebut ada pihak  yang dirugikan. Hal ini berarti 

pasal yang dipersangkakan kepada tersangka  Subekti Anwar als. Acong 

memang benar melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.  

Proses penyidikan terhadap kasus Kartu Kredit yang dilakukan 

oleh tersangka Subekti Anwar ditandai secara formal prosedural dengan 

dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang di 

instansi. Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dengan memberitahu dimulainya 

penyidikan kepada Kejaksaan dengan  Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan. 
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7. Pembahasan 

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera 

dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada sangkaan telah terjadi suatu 

tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan pelanggaran atau 

kejahatan maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan 

kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar 

demikian, siapa pembuatnya. 

Proses penyidikan tentu berbeda dengan penyelidikan, pada 

tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan 

menemukan” suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak 

pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakkan pada tindakan 

“mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang 

ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan 

tersangka atau pelaku tindak pidananya. Namun keduanya mempunyai 

persamaan yaitu untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga 

merupakan peristiwa pidana. Hanya saja dalam penyelidikan belum 

dilakukan tindakan-tindakan tertentu seperti misalnya pemanggilan-

pemanggilan baik saksi-saksi maupun orang yang diduga sebagai 

tersangkanya, juga belum dilakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Jadi dalam penyelidikan Polisi 

baru berusaha mencari keterangan-keterangan, misalnya dengan cara 

menanyai orang-orang yang diperkirakan mengetahui peristiwanya, namun 

dalam menanyai tersebut tidak melalui pemanggilan-pemanggilan yaitu 

dengan cara mendatangi orang tersebut. (M. Yahya Harahap, 2001:109) 

Penyidikan terhadap tersangka Subekti Anwar als. Acong ini 

karena adanya laporan dari saksi Sudaryanto. Sesuai dengan Juklap yang 

dikeluarkan oleh Kapolri, sebelum melakukan penyidikan, Penyidik 

POLRES Sleman harus membuat konstruksi Pasal yang akan 

dipersangkakan kepada tersangkanya terlebih dahulu. Dalam hal ini, 

berdasarkan laporan yang diterima, penyidik POLRES Sleman mempunyai 

persangkaan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Subekti 
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Anwar als. Acong merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 378 dan 

atau 263 ayat (2) KUHP. 

Berdasarkan kasus posisi yang penulis teliti, sesuai dengan Pasal 

17 KUHAP, penangkapan dilakukan atas perintah terhadap seseorang yang  

diduga melakukan  tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang  

cukup. Dalam kasus kejahatan  kartu kredit yang dilakukan oleh tersangka  

Subekti Anwar als. Acong  diperolehnya bukti permulaan yaitu adanya  

keterangan saksi pelapor disertai dengan petunjuk serta ditemukan  

masing-masing satu Handycam BC 330 E dan  satu kartu kredit BCA No.  

5409120040052716 atas nama Subekti Anwar pada  saat penyelidikan.  

Berdasarkan Pasal 40 KUHAP, penyidik dapat menyita benda dan 

alat yang  ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan 

tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. 

Kemudian berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, dalam keadaan 

mendesak dan perlu, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ada ijin 

dari Ketua Pengadilan. Benda-benda yang dapat disita antara lain: 

a. Satu Handycam BC 330 E; dan  

b. Satu Kartu Kredit BCA No. 5409120040052716 atas nama Subekti 

Anwar. 

Dalam proses penahanan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, 

dilakukan dengan Surat Penahanan berdasar Surat Perintah Penahanan dan 

diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanantelah memenuhi 

ketentuan pasal tersebut, dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan 

penahanan serta uraian singkat tentang perkara kejahatan yang 

dipersangkakan serta tempat tersangka ditahan. Penahanan terhadap 

tersangka dilakukan karena: 

c. Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 

yang cukup; 

d. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa    tersangka 

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan 

atau; 
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e. Tersangka mengulangi tindak pidana. ( Pasal 21 ayat (1) KUHAP ). 

 

Berdasarkan Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu 

Pasal 378 KUHP, perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara 

empat tahun dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, perbuatan tersangka 

diancam dengan pidana penjara enam tahun. 

Lama penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik 

dari tanggal 2 November 2004 sampai dengan tanggal 22 November 2004 

atau selama 20 hari, sehingga tidak melampaui jangka waktu yang 

disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP dan diperpanjang oleh 

Penuntut Umum dari tanggal 23 November 2004 sampai dengan tanggal 1 

Januari 2005 atau selama 40 hari, sehingga tidak melampaui jangka waktu 

yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP. 

Dalam pemanggilan terhadap saksi-saksi guna pemeriksaan 

sebagai saksi juga telah sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) KUHAP karena 

penyidik POLRES Sleman Yogyakarta sebelumnya telah menerbitkan 

surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilansecara jelas 

dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Untuk mempercepat 

proses penyidikan, maka terhadap kasus kejahatan Kartu Kredit yang sulit 

pembuktiannya, maka perlu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh 

pihak penerbit (issuer) atau pengelola kartu kredit dan staf Asosiasi Kartu 

Kredit Indonesia (AKKI) untuk memberikan penjelasan tentang kartu 

kredit. 

 

B. Kendala-kendala dalam Proses Penyidikan Kartu Kredit oleh POLRES           

Sleman Yogyakarta 

Menurut keterangan Bapak Arif Darmawan yaitu Reserse Kriminal 

dari POLRES Sleman, dalam wawancara (interview) yang dilakukan oleh 

Penulis, dalam kasus ini penyidik tidak mengalami kendala ataupun hambatan 

yang berarti dalam melaksanakan tugasnya, dikarenakan adanya partisipasi 
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dari para pihak yang bersangkutan dengan kasus ini untuk berperan sebagai 

saksi maupun saksi ahli. 

Adapun Kendala secara umum yang biasanya dihadapi oleh aparat 

penegak hukum adalah: 

a. Dari hasil yang diperoleh baik oleh petugas di lapangan maupun yang 

terungkap dalam proses penyidikan menunjukkan bahwa kasus kejahatan 

Kartu Kredit ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang terorganisasi atau 

sindikat atau setidaknya melibatkan lebih dari satu orang pelaku, ada 

pembuat, kartu kredit palsudan ada pengguna kartu kredit palsu. Mayoritas 

yang terungkap adalah pengguna kartu kredit palsu; 

b. Pemegang kartu sulit dihubungi. Untuk dapat mengetahui identitas dan 

keberadaan pemegang kartu kredit yang sebenarnya, penyidik harus 

menghubungi pihak Penerbit. Namun pihak Penerbit dalam kasus ini yaitu 

pihak Bank BCA tidak begitu saja memberikan data yang menyangkut 

rahasia nasabahnya dan untuk mendapatkannya harus melalui prosedur 

yang lain dan sulit. Hal ini yang menyebabkan proses penyidikan terhadap 

tindak pidana kartu kredit ini berlangsung lama; 

c. Tidak ada bahan pembanding kartu kredit yang asli. Penyidik akan sangat 

kesulitan mendapatkan bahan pembanding kartu kredit yang asli apabila 

kartu kredit yang dipalsukan ini adalah kartu kredit yang masih jarang. Hal 

ini menyebabkan proses penyidikan berlangsung lama dan memerlukan 

biaya yang sangat tinggi; 

d. Dalam hal data atau bukti yang diperlukan menyangkut rahasia bank. 

Pihak bank tidak begitu saja memberikan data yang diperlukan karena data 

tersebut menyangkut rahasia nasabah dan dokumen rahasia bank. Untuk 

mendapatkan data tersebut, penyidik harus mengajukan permohonan izin 

kepada Menteri Keuangan melalui Kapolri untuk memeriksa dokumen 

yang dimaksud. Sehingga sekali lagi proses ini memerlukan prosedur yang 

birokratif serta memerlukan waktu yang lama; 
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Akan tetapi kendala yang paling mendasar adalah terletak pada 

persepsi Aparat Penegak hukum mengenai Kartu Kredit masih sangat lemah. 

Masih banyak penegak hukum yang melihat akibat yang timbul dari 

penyalahgunaan Kartu Kredit hanya dari sudut jumlah kerugian yang diderita 

oleh pihak penerbit (issuer) atau pengelola dan kemudian membandingkan 

aset yang dimiliki penerbit atau pengelola dan kerjasama dengan penegak 

hukum belum melembaga. Kerjasama yang dilakukan dengan penegak hukum 

sampai saat ini masih bersifat kasuistis. 

Jika terjadi kasus penyalahgunaan Kartu Kredit di suatu kota, pihak 

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) bersama Bank Indonesia melakukan 

pendekatan secara institusional, ini sangat membutuhkan waktu, tenaga dan 

biaya. Sedangkan hasilnya dapat berbeda-beda mengingat pemahaman 

mengenai Kartu Kredit belum merata. Kendala tersebut di atas tentunya perlu 

dihilangkan agar upaya penanggulangan memberikan hasil yang tepat guna. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 
 

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta 

pembahasannya, baik berdasarkan teori maupun berdasarkan data yang penulis 

dapatkan di lapangan, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai 

berikut:  

1. Proses penyidikan terhadap Kejahatan Kartu kredit oleh POLRES Sleman      

Yogyakarta adalah sesuai dengan KUHAP dan petunjuk lapangan.  

Proses penyidikan dimulai dengan penyelidikan untuk mendapatkan 

kepastian tentang tindak pidana yang dilaporkan yang dilakukan dengan 

cara olah TKP. Setelah diperoleh kepastian bahwa perbuatan yang 

dilakukan pelaku adalah tindak pidana, dilakukan proses penyidikan. Pada 

tahap ini dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan 

terhadap tersangka, saksi-saksi dan mendatangkan saksi ahli; 

2. Kendala-kendala dalam proses penyidikan kartu kredit oleh POLRES 

Sleman Yogyakarta adalah antara lain: 

Kendala-kendala secara umum yang biasanya dihadapi oleh penyidik 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit; 

b. Pemegang kartu yang dipalsu sulit bahkan tidak dapat dihubungi; 

c. Penyidik sulit mendapatkan data atau bukti yang menyangkut 

rahasia bank; 

d. Persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit masih lemah; 

e. Kerjasama dengan penegak hukum belum melembaga. 
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2. Saran-saran 

Kompleksnya permasalahan pada proses penyidikan kejahatan kartu 

kredit oleh POLRES Sleman dapat dijadikan acuan dan kajian mengenai 

langkah-langkah  selanjutnya yang harus dilakukan. Kejahatan kartu kredit ini 

akan semakin marak di waktu mendatang seiring dengan pesatnya 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal-hal yang dapat 

disarankan oleh penulis terhadap proses penyidikan kejahatan kartu kredit 

adalah: 

1. Agar dilakukan sosialisasi oleh pihak yang berkepentingan dalam hal           

peningkatan kesadaran para pemegang kartu kredit agar berhati-hati dalam           

menggunakan kartu kreditnya;  

2. Meningkatkan sistem keamanan kartu kredit, baik secara teknis maupun       

secara elektronik dalam bentuk teknologi informasi dan mengevaluasi       

sistem keamanan tersebut setiap jangka waktu tertentu oleh pihak penerbit; 

3. Perlunya kerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum selama proses 

penyidikan berlangsung, sebab selama ini yang terjadi Penutut Umum 

hanya menunggu sampai penyidik melimpahkan berkas perkara; 

4. Masyarakat ataupun para pihak yang mengetahui terjadinya kejahatan 

Kartu Kredit harus proaktif dan segera melaporkan kepada aparat 

Kepolisian agar dapat segera diambil tindakan yang cepat;  

5. Perlu diadakan upaya untuk menyamakan persepsi di kalangan penegak 

hukum agar ada keseragaman tindakan yang dilakukan dalam rangka           

menanggulangi kejahatan kartu kredit;  

6. Perlu dibina dan ditingkatkan kerjasama antara penegak hukum dengan 

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI);  

7. Selain itu harus adanya upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan       

kartu kredit yang dilakukan oleh penerbit atau pengelola misalnya saja       

meciptakan sistem pengawasan terhadap pedagang dan pemegang,       

mengevaluasi sistem ini secara berkala dan menyempurnakannya bila      

dianggap perlu. 
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Kesulitan utama dalam proses penyidikan adalah mencari pelaku 

utamanya. Pelaku utama tersebut telah terorganisasi secara rapi dan sulit 

dilacakkeberadaannya, sehingga hal ini merupakan tugas bagi polisi dalam 

mengungkap siapa pelaku utamanya. 

Oleh sebab itu aparat Kepolisian Republik Indonesia perlu 

menjalin kerjasama yang luas baik dengan masyarakat, pemerintah serta 

semua komponen yang terkait guna memperlancar proses penyidikan 

tersebut yang pada akhirnya tugas seorang polisi yaitu melayani dan 

mengayomi masyarakat dapat terpenuhi. 
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