
 
 

51 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah 

penyusun kemukakan tentang kejahatan bagi pelaku pembobolan Atm melalui 

Teknik Skimming menurut undang-undang ITE dapat disimpulkan : 

1. Modus operandi dalam kejahatan skimming yang dilakukan melalui mesin 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah pelaku memilih tempat mesin 

ATM atau mesin EDC di lokasi yang sepi dan tidak ada pengawasan dari 

tim keamanan (security), kemudian pelaku mulai masuk kedalam lokasi 

mesin ATM dengan memasang alat yang dinamakan skimmer yaitu 

perangkat elektronik yang berukuran kecil, didalam alat tersebut dapat 

menampung hingga ratusan nomor atau PIN dari kartu ATM/debit milik 

nasabah. 

  Dari alat itu para pelaku mendapatkan salinan data serta informasi nasabah 

bank, kemudian para pelaku menyalin data tersebut ke kartu ATM kosong, 

dengan kartu ATM baru yang telah berisi data dan informasi pribadi 

nasabah pelaku bisa dengan bebas melakukan pembobolan terhadap dana 

yang dimiliki nasabah bank. Kejahatan skimming ini termasuk dalam jenis 

cybercrime “Infrigements of Privacy” yaitu kejahatan yang ditujukan 

untuk menyerang data/informasi pribadi seseorang (pin kartu ATM/debit) 

dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan imateril. 
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2. Sanksi menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) 

tindak pidana kejahatan skimming dapat dijerat dengan pasal 30 ayat (1) 

dan 3 karena melawan hukum telah mengakses komputer atau sistem 

elektronik milik orang lain dengan cara apapun dan ayat 3 menyebutkan, 

bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses komputer atau sistem elektronik dengan melanggar 

menereobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Hukuman 

nya sudah di terangkan pada pasal 46 ayat 1,2 dan 3 yang menjelaskan 

apabila seseorang yang melakukan tindak pidana skimming yang sudah di 

atur dalam ayat. (1) Seseorang yang melakukan tindak pidana akan 

dipenjara paling lama 6 tahun atau denda Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus 

Juta Rupiah). (2) Bagi siapa yang memenuhi unsur sebagaimana yang di 

maksud dalam pasal 30 ayat (2) ini di pidana dengan pidana penjara paling 

lama 7 tahun atau didenda paling banyak Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Juta 

Rupiah). (3) Dan apabila seseorang yang melalukan tindak pidana akan di 

penjara 8 Tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.00 (Delapan Ratus 

Juta Rupiah).  

Didalam Kitab KUHP Ini telah tercantum Pasal 362 yang berbunyi : 

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 

lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
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3. Sanksi menurut hukum Islam termasuk dalam jinayah karena 

kenyataannya skimming merupakan aktivitas pencurian (mengambil harta 

orang lain melalui kartu kredit sebagai alat untuk melakukan kejahatan 

sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku pencurian tersebut termasuk 

dalam hukum islam akan di potong tangan. 

 

B. Saran  

1. Pihak bank diharapkan dapat menanggulangi kejahatan skimming yang 

dilakukan melalui mesin ATM ini dengan mengganti jenis kartu ATM 

stripe magnetic dengan kartu yang berjenis chip karena kartu jenis chip 

lebih aman untuk digunakan oleh nasabah bank, dan juga diharapkan 

pihak bank selalu menghimbau kepada nasabahnya agar dapat 

mengantisipasi setiap kejahatan dunia maya yang sedang terjadi 

khususnya mengenai kejahatan dunia maya pada perbankan. Nasabah 

bank juga diharapkan dapat lebih waspada dan berhati-hati setiap kali 

memilih lokasi ATM sebaiknya pilih lokasi yang ketat pengamanan 

security, nasabah juga diharapkan selalu update akan kejahatan-kejahatan 

baru yang terjadi khususnya kejahatan dalam sistem perbankan, 

setidaknya para nasabah dapat melindungi dirinya sendiri. 

2. Seharusnya para pelaku skimmer yang tertangkap selama hukuman penjara 

dibina juga karena bagaimanapun para pelaku skimmer adalah orang-orang 

yang mempunyai keahlian di bidang IT. 
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3. Para pihak yang terakait seperti pihak kepolisian, pihak bank, dan juga 

pihak nasabah bank diharapkan lebih meningkatkan pengawasan sesuai 

dengan perannya masing-masing. Pihak kepolisian diharapkan lebih 

meningkatkan lagi pengamanan berupa penjagaan oleh anggotanya ditiap-

tiap lokasi ATM khususnya yang wilayahnya rawan dan juga jauh dari 

keramaian. 
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