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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan pemegang kartu kredit, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami carding, dan mendeskripsikan tanggung jawab bank dalam menangani masalah kejahatan dalam penggunaan kartu kredit.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris.
	Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit mengacu pada dua ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia N0.7/61/DASP Tanggal 30 Desember 2005.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Kartu Kredit, Perbankan,  Perlindungan Konsumen.

LEGAL PROTECTION ON CREDIT CARD MISUSE
(Case Study of Carding at Mandiri Bank In Mataram) 

Ni Ketut Devy Ratna Sari 
D1A 011 264 

Abstract

This study aims to determine the legal relations that occur between the bank and the credit card holder, to determine the legal protection of customers who has case in carding, and describe the responsibilities of bank in addressing crime problems in using credit cards. This research uses juridical Empirical research. 
Legal protection against the misuse of credit card refers to the two statutory provisions, these are Law No. 7 of 1992 on Banking and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. As well as the enactment of the Bank Indonesia these are Bank Indonesia Regulation (PBI) 14/2/PBI/2012 on Organization on Card Payment Instrument and Bank Indonesia Circular Letter No.7/61/DASP Date December 30, 2005.
 	
Keywords: Legal Protection on Credit Card Misuse, Banking, Consumer Protection.
PENDAHULUAN
Bila melihat sejarah, maka salah satu bentuk transaksi paling tua adalah tukar menukar barang atau yang lebih dikenal dengan istilah barter. Jenis transaksi ini sangat mudah dilakukan oleh karena tidak memerlukan alat pembayaran apapun. Barter ini dilakukan oleh pihak-pihak yang saling membutuhkan suatu jenis barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, seseorang membutuhkan beras, tetapi dia hanya memiliki sayuran maka dia akan menukar sayurannya dengan beras yang dimiliki orang lain. Seiring perkembangan, cara barter mengalami kesulitan akibatnya orang mulai menggunakan barang tertentu sebagai alat penukar. Barang tersebut dinamakan uang barang, contohnya emas dan perak. Namun, pertukaran barang tersebut mengalami kesulitan pula sehingga dengan perkembangan zaman muncullah uang. Bila dilihat jenisnya, uang dibedakan menjadi dua jenis yaitu uang kartal dan uang giral. Jenis uang kartal antara lain uang kertas dan uang logam yang sering dipakai saat ini. Di samping itu jenis uang giral antara lain giro dan cek. 
Ternyata uang sebagai alat pembayaran belum cukup aman bagi pemegangnya, apabila orang yang akan melakukan transaksi dalam jumlah besar dan membutuhkan uang yang banyak akan menimbulkan tindakan kriminal seperti perampokan. Oleh karena itu, berkembanglah bentuk-bentuk alat pembayaran lainnya seperti penggunaan cek. Namun, bentuk alat bayar ini ternyata tidak cukup controltable bagi pemegang maupun penerimanya.
Kemudian berkembanglah alat bayar lain yang berbentuk kartu plastik, yang secara populer disebut kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang tunai ataupun cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang day to day dengan jumlah pembayaran tingkat menengah maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang tunai atau pun cek.          
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah hubungan hukum yang terjadi antara pihak bank dan pemegang kartu kredit ?; 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bank apabila terjadi carding ?; 3) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab bank apabila terjadi carding yang dialami nasabahnya ?
Sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan pemegang kartu kredit; 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami carding; 3) Mendeskripsikan tanggung jawab bank dalam menangani masalah kejahatan dalam penggunaan kartu kredit.
Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Mataram serta masyarakat umum terutama mengenai pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perbankan. Manfaat penelitian secara praktis : 1) Memberikan pengetahuan lebih lengkap mengenai hukum perbankan khususnya kartu kredit; 2) Memberikan pengetahuan tentang hubungan hukum yang terjadi antara pihak bank dan pemegang kartu kredit; 3) Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit dan pertanggung jawaban bank kepada nasabahnya apabila terjadi kejahatan yang dialami nasabahnya. 
Untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini maka, metode pendekatan yang digunakan adalah: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu peneliti menggunakan undang-undang sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian yang berkaitan dengan masalah ini; 2) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yaitu pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti membuat argumentasi hukum dan menjawab permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan kartu kredit; 3) Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach) yaitu melakukan studi terhadap kasus-kasus tertentu dari aspek hukum perdata dan hukum bisnis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.






PEMBAHASAN
 Hubungan Hukum Antara Bank dengan Pemegang Kartu Kredit 
	Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.	 Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan. Bandung: PT.Citra Aditya 	Bakti. hlm. 180.    
 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kartu Kredit
Ditinjau dari segi hukum, perjanjian dalam kegiatan kartu kredit dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu: perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit.	 Ibid, hlm. 182.
Perjanjian Penerbit Kartu Kredit 
 Merupakan perjanjian antara pihak pemegang kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit . Dalam hal ini terjadi perjanjian bilateral, bukan perjanjian segitiga. Karena kala perjanjian dibuat, belum ada pihak ketiga, dalam hal ini pihak penjual barang/jasa. Dan bisa juga karena dalam penggunaan kartu kredit tidak melibatkan sama sekali pihak ketiga. Misalnya jika pemegangnya ingin mendapat uang tunai, baik lewat mesin teller, atau pun lewat bank lain, atau langsung lewat penerbitnya. Ibid, hlm. 183.
	Apabila dikembalikan kepada sistem KHUPerdata, maka perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu kredit ini tergolong ke dalam bentuk perjanjian “Pinjam Pakai Habis” (Verbruiklening). Hal ini diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KHUPerdata. Ibid, hlm. 184-185.
Menurut Pasal 1754 KHUPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian “Pinjam Pakai Habis” adalah suatu perjanjian, dalam mana ditentukan bahwa pihak yang memberi pinjaman (kreditur) menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai (in casu uang) kepada pihak peminjam dengan syarat, bahwa pihak peminjam tersebut akan mengembalikan barang sejenis (in casu uang) kepada pihak pemberi pinjaman dalam jumlah keadaan yang sama. Ibid, hlm 185.

	Salah satu karakteristik dari perjanjian pinjam pakai habis adalah pada saat perjanjian selesai dilakukan, maka barang pinjaman tersebut menjadi milik mutlak dari peminjam (debitur), sehingga apabila barang tersebut musnah karena disebabkan oleh apapun, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan peminjam.
Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit 
Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit adalah perjanjian (tertulis atau tidak tertulis) yang terdiri dari tiga pihak yakni penerbit, pemegang kartu kredit, dan penjual barang atau jasa (merchant). Perjanjian pokoknya berupa perjanjian penerbit kartu kredit.

Ketentuan Mengenai Pengawasan Penggunaan Kartu Kredit
Pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), membahas mengenai pengawasan yang di mana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Pada ayat (2) dinyatakan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (consultative meeting) dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib: (a) menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau on-line mengenai kegiatan APMK; (b) memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; (c) memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (on site visit) untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK. Selanjutnya pada ayat (4) menyatakan Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu. Pada ayat (5) disebutkan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif. Dan pada ayat (6) menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Pada Pasal 28 yang berbunyi Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c.
Berdasarkan keterangan Bapak Wibowo Dwi Praditya sebagai Assisten Marketing Officer pada Bank Mandiri Cabang Mataram, dalam hal pengawasan penggunaan kartu kredit, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut serta dalam mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK adalah sebuah lembaga  pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan  penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Hasil wawancara dengan Bapak Wibowo Dwi Praditya sebagai Assisten Marketing Officer pada Bank Mandiri Cabang Mataram, di Bank Mandiri Cabang Mataram, pada tanggal 4 November 2014. Dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Bank Kepada Pemegang    Kartu Kredit
	Menurut keterangan dari Bapak Nanang Indra Maya sebagai Assisten Marketing Officer (program kartu kredit) pada Bank Mandiri Cabang Mataram, dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit antara lain dengan cara:
Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya perlindungan hukum preventif pada Bank Mandiri didasarkan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya dalam Pasal 4 huruf a.
Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan  keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa”
Berdasarkan pasal di atas didapatlah kebijakan dari pihak Bank yang merupakan implementasi dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu dengan mengeluarkan chip yang digunakan hanya sebagai pengaman terhadap pemalsuan atau penggandaan atas fisik kartu kredit. Dan demi kenyamanan dan keamanan konsumen, per tanggal 1 Januari 2015 Bank Mandiri akan mengimplementasikan penggunaan PIN (Personal Identiti Number) untuk setiap transaksi kartu kredit yang dilakukan di mesin EDC di Indonesia. Penggunaan PIN akan menggantikan tertandatangan pada sales draft.
Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa  terhadap nasabah pemegang kartu kredit diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 23, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 64.  Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) disebutkan :
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada ketentuan Pasal 23 dinyatakan: “pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntunan kosumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Dalam Pasal 45 menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
Sedangkan dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebut segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kosumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Ketentuan pasal di atas dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan tuntunan ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal ini penerbit. Konsumen sebagai pemegang kartu kredit bisa melakukan tuntutan melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Indra Maya sebagai Assisten Marketing Officer (program kartu kredit) pada Bank Mandiri Cabang Mataram, di Bank Mandiri cabang Mataram, pada tanggal 25 September 2014. 





 Bentuk Tanggung Jawab Bank dalam Melindungi Nasabahnya Akibat Tindakan Carding yang Dialaminya. 
Carding adalah kejahatan terhadap kartu kredit orang lain dengan cara mencuri nomor kartu kredit milik orang lain. Setelah mendapatkan nomor kartu kredit maka orang tersebut menggunakannya untuk melakukan transaksi di perdagangan internet.  Aep Syaiful Hamidin, 2013, Buku Pintar Selamat Dari Jebakan Kartu Kredit, Buku Pintar, Yogyakarta, hlm. 106.
Carding merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kartu kredit ataupun kartu ATM yang dalam hal ini diperoleh dengan berbagai cara. Sehingga orang yang mempunyai kartu kredit maupun ATM menderita kerugian atas tindakannya tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu bentuk penipuan yang diawali dengan pencurian data-data pemilik kartu melalui internet.
Berdasarkan keterangan dari Bapak Wibowo Dwi Praditya sebagai Assisten Marketing Officer pada Bank Mandiri Cabang Mataram, dalam hal terjadinya carding pada nasabah pemegang kartu kredit pada Bank Mandiri, bank selaku penerbit tidak bertanggung jawab atas terjadinya carding karena yang di anggap lalai adalah nasabah dan bukan pihak bank. Jadi, tanggung jawab dibebankan kepada siapa yang bersalah melakukan pemalsuan. Carding merupakan tindak kejahatan yang menjadi lingkup tindak pidana, akan tetapi penyelesaian dilakukan secara perdata, pemegang kartu kredit ikut bertanggung jawab jika bermasalah, baik karena kesengajaan atau kurang hati-hati. Misalnya, seseorang meminjamkan kartunya kepada orang yang melakukan pemalsuan. Jika, tidak ada satu pihak pun yang dapat dimintai tanggung jawab, maka yang bertanggung jawab adalah mereka yang harus menanggung risiko secara hukum perdata dalam perjanjian pinjam uang (antara pihak penerbit dengan pihak pemegang).  Hasil wawancara dengan Bapak Wibowo Dwi Praditya sebagai Assisten Marketing Officer pada Bank Mandiri Cabang Mataram, di Bank Mandiri Cabang Mataram, pada tanggal 11 September 2014. 
Menurut keterangan dari Bapak Nanang Indra Maya sebagai Assisten Marketing Officer (program kartu kredit) pada Bank Mandiri Cabang Mataram, dalam hal kesalahan adsministrasi perbankan, pihak bank akan mencari informasi kesalahan adsministrasi, dan mencari informasi siapa yang melakukan kesalahan dengan cara mengidentifikasi data pemegang kartu kredit. Bank akan bertanggung jawab jika kesalahan adsministrasi terjadi pada pihak bank. Namun, apabila terjadi pemalsuan adsministrasi yang dilakukan oleh marketing kartu kredit, pihak bank akan melaporkan marketing yang melakukan pemalsuan ke pihak yang berwajib. Pelaku yang melakukan pemalsuan akan dikenai sanksi dan denda sebesar kerugian yang diderita oleh bank. Demikian juga dalam hal tindak pidana penipuan dan pembobolan kartu kredit, bank tetap tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban karena yang dianggap lalai adalah nasabah bukan dari pihak bank. Bank hanya membantu nasabah memberikan informasi terkait kasus yang diderita nasabah. Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Indra Maya sebagai Assisten Marketing Officer (program kartu kredit) pada Bank Mandiri Cabang Mataram, di Bank Mandiri Cabang Mataram, pada tanggal 4 November 2014. 


PENUTUP
Simpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 1) Hubungan hukum antara bank dengan pemegang kartu kredit merupakan perjanjian antara pihak pemegang kartu kredit dengan Bank Mandiri. Dalam hal ini, terjadi perjanjian bilateral bukan perjanjian segitiga karena pada saat perjanjian dibuat, belum ada pihak ketiga yaitu pihak penjual barang/jasa; 2) Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu kredit Bank Mandiri, Bank menggunakan teknologi Chip yang digunakan untuk meningkatkan keamanan, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 3) Tanggung jawab bank dalam hal terjadinya kejahatan kartu kredit, bank selaku penerbit tidak bertanggung jawab atas terjadinya carding. Carding merupakan tindak kejahatan yang menjadi lingkup tindak pidana, akan tetapi hasil penelitian pada Bank Mandiri Cabang Mataram penyelesaian dilakukan secara perdata. Sehingga yang bertanggung jawab adalah mereka yang harus menanggung risiko secara hukum perdata dalam perjanjian pinjam uang (antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu). 
Saran 
1) Seiring dengan meningkatnya penggunaan alat pembayaran dengan menggunankan kartu, diharapkan tingkat keamanan teknologi mengenai keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat bayar dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar; 2) Secara khusus diharapkan adanya perlindungan hukum untuk para nasabah yaitu undang-undang yang mengatur tentang kartu kredit agar para nasabah yang memiliki kartu kredit lebih nyaman dan aman untuk menggunakan kartu kredit; 3) Diharapkan agar bank ikut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan kartu kredit dan tidak membebankan sepenuhnya kepada nasabah mengenai kerugian yang telah diderita oleh nasabah.
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