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Abstrak
5C of Credit mutl.ak diperlukan untuk melihat
bonafiditas pemegarug kartu (card holder). Dalam

kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan
kasus-fraud application karena penerapan 5C of

Credit belum terlalu dipirketat. Untuk

m en a n g gu I an g i m

ar al*ty a ka s u s fr au d app

n
maka pihak perusahaan kartu kredit harus benar_
benar melihat bonafiditas calon cardholder
Iica tio

'Abstracs

Five C's'of Credit is absolutely necessary to
see bonafidity of card holden On thr reality there
are stillmanes cases offraud application caused by
application has not been overly tightened by Fiie
C's of Credit prosedure.

A.

PENDAHULUAN.
Dalam rangka mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil, makmur dan ,".iuht..u
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, landasan kesinambungan dan peningkatan

pelaksanaan pembangunan nasibnal yang
berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa
dipelihara dengan baik dan benar. Guna mencapai
tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan
ekonomi harus lebih memperhatikin keserasian,

keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur
pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi
dan stabilitas nasional.

Sarana yang mempunyai peran skategis
dalam menyerasikan dan menyeimbangk-an
m-asing-masing unsur dari Trilogi pembangunan
adalah sektor perbankan. Sebagaimana kita ketahui
fungsi utama Bank adalah sebagai suatu wahana
yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan
berasaskan demokrasi ekonomi *"od.rt ,ing
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangki
meningkatkan pemerataan pembangunan dun
hasil-hasilnya serta meningkitkan pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasionil ke arah

peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
(M. Sholehuddin, 1997).

Perbankan sebagai salah satu sektor
pendukung kesinambungan dan peningkatan
pelaksanaan pembangunan memberifan beibagai
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macam kemudahan, diantaranya dengan
memberikan pelayanan atau jasi-jasa y"ung
bersifat canggih dan modern. pelayanan atall

jasa-jasa yang diberikan oleh Bank tersebut dapar
berupa adanya giro, cek, deposito ber.langla,
ATM, karfu kredit ataupun pelayanan melalui
computer atau internet.
Dengan makin canggih dan modernnya
pelayanan dan jasa-jasa yang diberikan oleh Bank
membawa dampak positif bagi masyarakat

jasa Bank tersebut, diantaranya
mempermudah masyarakat menggunakan
pengguna

fasilitas Bank, namun disisi negatifnya membawa
pengaruh timbulnya suatu kejahatan dengan
modus operandi baru di dunia perbankan ying
belum bisa dijamah oleh aparat penegak hukum.
Salah satu modus operandi kejahatan

perbankan yang baru tersebut adalah clengan
menggunakan karfu kredit. Kejahatan perbankan
dengan menggunakan fasilitas ini sulit untuk
ditangkap dan diselidiki oleh paru penegak
hukurn, karena biasanya oknumnya ..rerrpakan
orang-orang yang berfikir jenius, intelektual dan
orang-orang dari kalangan atas dan ditambah
lagi dengan menggunakan sarana yang canggih
dan modern. Para kalangan praktisi *al,pun
kalangan akademisi biasanya menyebutnya
dengan istilah white collar crime. pencefus istilah
white collar crime adalah Edward A. Ross dan
kemudian dipopulerkan oleh E.H. Sutherland di
tahun 1949-an.
Sebagaimana kita ketahui, salah satu fungsi

dan tugas Bank adalah menciptakan alat

pembayaran dari yang tidak ada menjadi ada.
Itupun terlihat dengan diciptakannya karfu AIM,
kartu kredit dan pelayanan yang lainnya dengan
menggunakan kemudahan fafilitas internet
ataupun computer yang diciptakan Bank iflr
sendiri. Maraknya pengguna kartu plastik itu di
masyarakat menimbulkan suatu pemikiran bagi
kalangan yang berkepentingan untuk membuat
suatu modus operandi kejahatan yang baru dan
lebih modern dengan menggunakan kecanggihan
dan kepintaran yang dimiliki dalam bentuk iuatu
kejahatan kelas tinggi.
Namun dalam hal ini penulis hanya
menyoroti lingkup kecil dari salah satu modus
operandi yang terjadi terhadap kartu kredit saat ini
yaitu mengenai fraud application. Karena
mungkin dalam hal ini kita semua dapat menjadi
pelaku dari modus operandi ini.
Dari uraian tersebut maka penulis tertarik
menuangkannya dalam tulisan yang berjudul:
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penerbitan kartu kredit

Hal-hal yang harus diperhatikar-r ilttls
pennohonan kredit antara lain yang clikcnal

.

B. Permasalahan.
Dari uraian latar belakang tersebut, maka
yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini
adalah:
l. Mengapa diperlukan five C's of Credit dalam
proses penerbitan kartu kredit?
2. Apakahpenerapan The five C's of Credit sudah
benar-benar diterapkan dalam proses penerbitan
kartu kredit ?

C. Pembahasan.
1. Diperlukan five C's of Credit dalam proses
penerbitan kartu kredit.
Kartu plastik atau kartu kredit merupakan alat
berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu
lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk

berbagai macam transaksi keuangan.

Perkembangan penggunaan kartu plastik dalam
berbagai bentuknya menunjukkan bahwa alat ini
tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran
tetapi juga untuk tujuan lain seperti penarikan
uang tunai. Beradasarkan pertimbangan dapat

dibawa bepergian dengan praktis, dapat
digunakan sewaktu-waktu dan kemudahan
penggunaan yang lain kartu plastik ini semakin
luas digunakan untuk berbagai macam transaksi
keuangan, (Sigit Triandara & Totok Budisantoso,
2006).

Dalam Encyclopedia

of

Bangking law,

credit card diartikan sebagai berikut : "The term
credit card is ageneric once to describe a plastic
card enabling the holder to when it is issued to
obtain cash stow over for present perpool they
are two main catagories of credit card, which
involve night and obligations between the
parties concern tt.

Menurut Munir Fuady, Kartu Kredit

merupakan suatu karhr yang umumnya dibuat dari
bahan plastik, dengan dibubuhi identitas dari
pemsgang dan penerbitannya, yang memberikan
hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk
menandatangani tanda pelunasan pembayaran
harga dari jasa atau barang yang dibeli ditempattempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, dll.
Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih
relatif baru yaitu sekitar tahun delapan puluhan.
Keluamya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember telah
mengubah peta penyebaran kartu plastik semakin
luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut bisnis
kartu plastik digolongkan sebagai kelompok usaha
jasa pembiayaan.
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dengan 5C ot'Crcdit
1

.

yrittr

:

Character,

Yaitu watak dari orang yang akan diLreri kartLr

kredit, kcju-iuran, kesungguhan

clalarrr

memenuhi janji dan keinginan untuk men'ientthi
jaqii.
2. Capasity.

Merupakan ukuran kecakapan n-ranageri al.
3. Collateral.
Merupakan jaminan dari pernegang bila tidak
mau membayar, maka dapat menjual barangbarang yang menjadi agunan.
4. Capital.
Ukuran tentang sumber-sumber modal yang

dimiliki.
5.

Condition of economic.

Kondisi ekonomi pada saat minta rnenjadi
anggota, dalam keadaan stabil atatl tidak.
(R.

fi iptoadinngroho,

I 99 4).

Sebelum dilakukan penerbitan kartu kreclit

oleh penerbit selalu didahului ole h adanl-a
hubungan hukum antara para pihak. Setiap
penerbitan kartu kredit selalu n-relibatkan tiga
pihak yaitu issuer, cardholder dan mercharlt.
Diantara syalat yang hams ditenipuh clalarn
penerbitan kartu kredit adalah syarat khtrsus.
Syarat tersebut kita kenai dengan 5C ol CrecIt.
(Joni Emirzon, 2002).

Dalam hal ini Bank melakukan pemerihsaan
ke tempat usaha/jaminan untuk menilai kebetraran
dari data dan informasi yang diberikan oleh calor.t

penerima kredit dan memperoleh data
informasi lain untuk melengkapi data

dan
dan

informasi yang telah ada. Dengan demikian Bank
dapat mengetahui siapa dan bagaimana caion
penerima kredit tersebut.
Dengan kata lain bonafiditas dari calon
pemegang kartu kredit harus diperhatikan, karena
l-ral tersebut terkait dengan kemampuan dia untul<
membayar kartu kredit yang digunakannya.

2. Penerapan The five C's of Credit apakah
sudah benar-benar diterapkan dalam
proses penerbitan kartu kredit.
Penyalahgunaan kartu kredit rnemilihi
beberapa modus operandi diantararlya yaitu

:

Fraud Application ( Menggunakan kartu kredit asLi

yang diperoleh dengan aplikasi/data palsu).
Pelaku memalsukan biodata, antara lain: KTP
(alamat), paspor, rekening koran. surat keterangatl
pcnghasilan clan referensi. Selanjutnya pelal<u

diri kepada penerbit untuk
kartu kredit. Setelah berhasil
diterima sebagai pemegang kartu kredit,
selanjutnya bertransaksi berkali-kali yang

mendapatkan nasabah sebanyak-banyakn),a

tiba melarikan diri atau menghilang

D. PENUTUP.

mendaftarkan

mendapatkan

nilainya semakin lama semakin besar dan tiba-

tanpa
memenuhi kewajibannya sebagai pemegang karfu,
yaitu membayar pemakaian kartu kreditnya.
Perkembangan kasus carding di Indonesia

bergerak sangat cepat. Menurut hasil riset
terkini yang dilakukan perusahaan sekuriti
Clearcommerce yang berbasis di Texas
menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan
pertama negara asal pelaku cyber fraud.
Ditambahkan pula bahwa sekitar 20 persen total
transaksi kartu kredit dari Indonesia melalui
internet adalah cyber fraud. Riset tersebut juga
mensurvei L 137 merchant, 6 juta transaksi, 40 ribu
customer yang dimulai pertengahan tahun 2000
hingga akhir 2001. (Farouk Muhammad &
Hermawan

Su I i s

tyo, 2 006).

Melihat kenyataan di atas maka dapat kita
simpulkan bahwa sepertinya penerapan 5C of
credit tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh
perusahaan penyelenggara karit kredit. Seperti
penulis lihat dilapangan bahwa banyak sekali
perusahaan kartu kredit yang dengan prosedur
yang sangat mudah maka penerbitan kartu
kreditpun akan segera terpenuhi.
Fenomena ini belum terungkap motifnya
apakah penerapan 5C of Credit tersebut dinilai

ticlak beginr penting atau memang pe rilakLt banssa
kita yang memang sangat ahli clalant hal penipLtan.

Atau juga tuntutan pcrusahaan tcrscbLrt

untul<

.

5C of Credit mutlak diperlul<an untuk melihat
bonafiditas pemegang kartu (cartt hotder). Dalanr
kenyataan di lapangan masih banyak diter-nukan
kasus fraud application karena penerapan ,5C of

Credit belum terlalu diperketat.

Untr,rl<

menanggulangi maraknya kasus fraud application
maka pihak pemsahaan kartu kredit hams benarbenar melihat bonafiditas calon cardholder.
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