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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan suatu produk 

yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang banyak 

menawarkan produknya kepada kita adalah bank. Menurut Undang-Undang 

RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.1  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatannya sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk 

memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran, 

jenis simpanan yang ditawarkan bergantung pada bank yang bersangkutan, 

misalnya simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving 

deposit) dan simpanan deposito (time deposit). 

2. Menyalurkan dana (lending) Kepada masyarakat, yaitu memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat atau menyediakan dana bagi 

masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit diberikan dibagi 

                                                             
1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 
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dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum 

menyalurkan kredit, bank menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau 

ditolak permohonan kreditnya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari 

kerugian akibat kredit macet. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing) 

penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri 

(inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, 

traveler cheque, dan jasa lainnya.2 

Berkenaan dengan kegiatan bank yang sudah disebutkan di atas salah 

satunya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan 

pinjaman (kredit), Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.3 Salah 

satu produk bank dalam memberikan kredit adalah dengan memberikan kartu 

kredit kepada nasabah. 

Dalam peraturan Bank Indonesia Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran 

Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 

                                                             
2H. Dadang Husen Sobana, 2016, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Pustaka Setia 

Bandung, hlm. 15 
3Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
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pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban 

pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau 

penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran 

pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge 

card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.4 

Kartu kredit dibuat untuk memudahkan nasabah dalam transaksi 

pembayaran, nasabah tidak perlu membawa uang yang banyak pada saat ingin 

melakukan transaksi, cukup dengan membawa kartu kredit, nasabah bisa 

melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi. Kartu kredit mudah untuk 

diperoleh dan mudah untuk digunakan. Kemudahan yang diberikan oleh 

penerbit kartu kredit kepada nasabahnya membuat penerbit kartu kredit 

menjadi kurang berhati-hati dalam menerbitkan kartu kredit dan menerbitkan 

surat tagihan sehingga penerbit kartu kredit salah menerbitkan kartu kredit dan 

menerbitkan surat tagihan kartu kredit.  

Penerbitan surat tagihan kartu kredit fiktif ini pernah terjadi pada kasus 

antara Sutrisno melawan PT Bank Mandiri. Pada kasus tersebut Sutrisno 

mengajukan permohonan kartu kredit kepada PT Bank Mandiri, setelah 

permohonan diproses dan disetujui lalu kartu kredit dikirimkan, tetapi kartu 

kredit tersebut tidak sampai kepada Sutrisno, Setelah beberapa lama, PT Bank 

Mandiri mengeluarkan surat tagihan pemakaian Kartu Kredit yang ditujukan 

kepada Sutrisno karena menurut dalih PT Bank Mandiri sesuai data yang ada, 

kartu kredit tersebut telah digunakan oleh Tuan Sutrisno. Setelah mengetahui 

                                                             
4Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. 
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adanya tagihan atas dirinya, Sutrisno mengajukan keberatan kepada PT Bank 

Mandiri karena Sutrisno merasa tidak pernah menerima apalagi menggunakan 

kartu kredit dari PT Bank Mandiri, alamat kartu kredit tersebut tidak sesuai 

dengan alamat Sutrisno.5 Jadi boleh dibilang surat tagihan kartu kredit yang 

dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri kepada Sutrisno adalah surat tagihan kartu 

kredit fiktif.  

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penerbitan Surat Tagihan 

Kartu Kredit Fiktif”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan  

PT. Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi 

dalam putusan No: 84/Pdt G/2014/PN Skt? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap bank mandiri yang melakukan penerbitan surat tagihan kartu 

kredit fiktif. 

                                                             
5Putusan Pengadilan Nomor : 84/Pdt G/2014/PN Skt 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya ganti 

rugi dalam putusan No: 84/Pdt G/2014/PN Skt karena perbuatan melawan 

hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

untuk memperdalam pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum dan 

hukum lembaga keuangan pada khususnya. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

a. Dijadikan sebagai bahan penelitian dan kajian bagi yang berwenang 

dan pengetahuan bagi penulis yang diperoleh dari literature dan 

pengajaran di bangku kuliah. 

b. Bisa menjadi salah satu bahan pembahasan dan informasi bagi 

masyarakat tentang seperti apa aturan-aturan hukum dan masalah-

masalah yang berkenaan dengan kartu kredit  

c. Bisa menjawab berbagai pertanyaan dan keluhan dari masyarakat 

khususnya pihak nasabah yang telah dirugikan dalam menggunakan 

kartu kredit, dengan dasar–dasar hukum yang di bahas. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbuatan melawan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang 

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”6 Mariam 

Darus Badrulzaman mengemukakan tentang perbuatan melawan hukum secara 

lengkap yang ia kemukankan dalam RUU Perikatan sebagai berikut: 

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya 

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 

                                                             
6R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya 

Paramita, hlm. 346. 

Penerbitan Surat Tagihan Kartu 

Kredit Fiktif 

Perbuatan Melawan Hukum 
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2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain 

atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam 

pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain. 

3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib 

dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan 

terlarang dan karenanya melanggar hukum.7 

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari: 8 

1) Adanya perbuatan melawan hukum.  

2) adanya kesalahan (schuld),  

3) adanya kerugian 

4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, 

kesalahan dan kerugian yang ada.  

 

Pengertian kartu kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu 

Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari 

suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk 

melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu 

dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik 

dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran 

secara angsuran.9 

                                                             
7Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam 

Perjanjian”, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume 19, No. 2, Mei-Agustus  2016, hlm.281 Diakses 
tanggal 5 Oktober 2017 Pukul: 16.27 
8Hetty Hassanah, “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis 

Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 

TAHUN 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 

32, No 1, Februari 2015, hlm.48 Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2017 Pukul: 17.20 
9Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. 
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F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum 

yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis nomatif yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.10 Dalam penelitian ini penulis mengambil 

sumber data dari peraturan perundang-undangan, Peraturan dan surat edaran 

bank Indonesia dan putusan pengadilan.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk 

memberikan gambaran sedetail mungkin secara sistematis dan 

komprehensif tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder antara lain 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya.11 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode ini 

dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan 

mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan 

                                                             
10Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta: Rajawali Press, hlm.13-14 
11Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hlm. 30 
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perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia, Surat edaran Bank 

Indonesia dan putusan pengadilan yang ada hubungannya dengan Objek 

penelitian skripsi ini. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan yakni dengan menerapkan 

metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.12 Dilakukan 

dengan cara deduktif yakni merupakan cara menarik kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahn konkret yang 

dihadapi.13 

  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB  I   : Berupa Pendahuluan yang terdiri dari: 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tinjauan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

                                                             
12Lexy J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Bandung: PT Rosdakarya, 

hlm. 5 
13Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Malang: 

PT Bayu Media Publishing, hlm.393 
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BAB II : Berupa Tinjauan Pustaka berdasarkan landasan teoritis yang terdiri 

dari: 

A. Tinjauan mengenai Perbankan 

B. Tinjauan mengenai Kredit  

C. Tinjauan mengenai Kartu Kredit 

D. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum 

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 


