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I. PENDAHULUAN 

Satu lagi perkembangan teknologi dan perdagangan yang telah membawa 

suatu perubahan, adalah kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang 

dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi 

elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-

ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini 

alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan 

pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik (uang 

elektronik atau e-money). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank 

Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat 

pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat 

pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan 

dan efisiensi bagi penggunanya. 

Perlindungan terhadap pengguna e-money harus diberikan didasari oleh 

semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor 

penggerak bagi produktivitas dan efisiensi atas barang atau jasa yang dihasilkan 

dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai 

sasaran usaha tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung konsumen 

yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Mengingat hal itu semua tentu 
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sudah menjadi keperluan yang mendesak akan adanya suatu perlindungan 

terhadap pengguna e-money sebagai konsumen, untuk segera dicarikan solusinya, 

mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan 

konsumen. 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui 

pengaturan yang ideal bagi konsumen pemegang kartu uang elektronik dalam 

melakukan transaksi e-money dan untuk dapat mengetahui perlindungan hukum 

yang dapat diberikan bagi konsumen pemegang kartu uang elektronik dalam 

melakukan transaksi e-money. Manfaat penelitian ini bagi kepentingan akademis 

yaitu dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran 

atau sumber informasi ilmiah, kegunaan bagi pemerintah dengan hasil penelitian 

ini dapat dijadikan masukan atau rekomendasi pemikiran dalam mengambil 

kebijakan, untuk memperkaya khasanah pengetahuan penulis mengenai 

pengaturan e-money berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimana 

perlindungan hukum bagi konsumen pemegang kartu uang elektronik (e-money). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Sumber data kepustakaan dan lapangan, jenis data primer 

dan data sekunder. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi. 
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II. PEMBAHASAN 

 

Pengaturan Bagi Pemegang Kartu Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia. 

a. Pengaturan terkait e-money berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Pada Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

diatur mengenai asas dan tujuan sebagai alat untuk menciptakan 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang baik yaitu : 

a) Asas Kepastian Hukum, yang merupakan landasan hukum dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk 

segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang 

mendapatkan pengakuan hukum. 

b) Asas Manfaat, merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses 

berinformasi. 

c) Asas Kehati-hatian, merupakan landasan untuk memperhatikan 

segenap potensi yang dapat mendatangkan kerugian dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. 

d) Asas Itikad Baik, bahwa para pihak dalam melakukan transaksi 

elektronik tidak dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain 

baik secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 

e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi, berarti 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak 

terfokus pada pemanfaatan teknologi tertentu sehingga diharapkan 

mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa yang akan 

datang. 

 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sistem 

elektronik menurut Pasal 16 UU ITE , menyatakan bahwa : 

a) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 

b) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, 

kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 
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c) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik; 

d) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan 

dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh 

pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem 

elektronik tersebut; 

e) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan, dan bertanggungjawab atas prosedur atau petunjuk. 

 

b. Pengaturan terkait e-money berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia. 

Pembayaran menggunakan uang elektronik juga tidak lepas kaitannya 

dengan pengawasan Bank Indonesia (BI), sebagai bagian integral dari 

sistem pembayaran nasional. “Pengawasan dan penyelenggaraan uang 

elektronik berhubungan dengan kekuasaan Bank Indonesia tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu 

dalam peranannya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan 

efisien, berperan penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko yang 

diderita oleh bank, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta 

membahayakan kehidupan perekonomian.”
1
 Selain itu kewenangan Bank 

Indonesia selaku bank sentral yaitu untuk memastikan dilaksanakannya 

segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan 

usaha bank oleh bank yang bersangkutan. 

 

                                                           
1
 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2003, hlm. 116. 
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c. Pengaturan terkait e-money berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pengaturan yang ada pada Peraturan Bank Indonesia maupun 

mengenai Perbankan lebih mengatur dari sudut kegiatan sistem 

pembayaran menggunakan uang elektronik dan dari sisi para 

penyelenggara (pelaku usaha) kegiatan pembayaran uang elektronik. 

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat mengisi 

kekosongan hukum positif yang dapat lebih mengakomodir kepentingan 

pemegang kartu e-money selaku konsumen. 

Salah satu acuan penting pada Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yaitu dengan adanya peraturan mengenai pencantuman 

klausula baku pada perjanjian. Dimana dasar peraturan dalam penggunaan 

alat pembayaran elektronik menggunakan uang elektronik adalah dengan 

menggunakan perjanjian baku, maka pencantuman klausula baku yang 

seimbang haruslah diatur. Perjanjian baku merupakan terjemahan dari 

standard contract, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus 

mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan 

dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku merupakan konsep 

janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya 

dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. 

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih 

kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha atau 
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dalam kaitannya dengan perjanjian baku uang elektronik kedudukan yang 

lebih kuat dipegang oleh penerbit kartu e-money. 

Akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak yang 

lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk menentukan 

apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang 

memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan 

tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian 

baku. Sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang 

terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, 

karena formatnya dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang 

kedudukannya lebih kuat. 

Terkait dengan perlindungan pemegang kartu e-money sebagai 

konsumen uang elektronik, hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang secara garis besar telah memberikan 

perlindungan terhadap konsumen untuk menikmati produk mereka secara 

jelas dan tidak menyesatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengatur pelaku usaha perbankan untuk memberikan tanggung jawabnya 

kepada konsumen berupa :
2
 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan jasa yang diberikannya; 

                                                           
2
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2006, hlm. 338. 
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3. Memperlakukan atau melayani konsumen secraa benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar 

perbankan yang berlaku. 

d. Pengaturan terkait e-money berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan 

Peraturan Pelaksananya. 

Pengaturan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (e-

money) sesuai kewenangan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral 

mengatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 

tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan dalam rangka 

mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan uang elektronik 

sehubungan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka 

lebih lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan uang elektronik diatur 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP/2016 tentang 

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money). 

Dalam PBI mengenai uang elektronik ini, nilai uang elektronik yang 

disetorkan oleh pemegang kepada penerbit bukan merupakan simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Konsekuensi 

ini harus diketahui oleh pemegang sehingga membawa kewajiban penerbit 
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untuk memberitahukan kepada pemegang. Karena nilai uang elektronik 

tersebut bukan merupakan simpanan maka uang elektronik tersebut tidak 

termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. 

Untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan uang 

elektronik, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban-kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara uang elektronik seperti 

kewajiban penerapan manajemen risiko, pelaporan, dan keamanan sistem 

dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

Pasal 13 PBI mengenai uang elektronik mengatur bahwa penerbit 

dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang 

lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan oleh 

pemegang kepada penerbit. Larangan bagi penerbit untuk menerbitkan 

uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar dari nilai 

uang yang disetorkan oleh pemegang dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya penerbitan uang elektronik yang berpotensi terhadap penciptaan 

uang yang tidak terkendali. Selain itu larangan penerbitan uang elektronik 

dengan nilai yang lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan oleh 

pemegang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang. 

Bank Indonesia dalam PBI uang elektronik pada Pasal 14 ayat 1 

menetapkan batas paling banyak nilai uang elektronik yang disimpan pada 

media uang elektronik dan batas paling bayak total nilai transaksi uang 

elektronik dalam periode tertentu. 
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Pasal 17 PBI uang elektronik mewajibkan penerbit mencatat identitas 

pedagang (merchant) yang bekerjasama dengan penerbit dan 

mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan merchant. 

Kewajiban mencatat identitas pedagang dimaksudkan agar penerbit 

mempunyai data untuk kepentingan pembayaran maupun pemenuhan 

klaim kepada pedagang setelah dilakukannya transaksi antara pedagang 

dan pemegang. 

e. Contoh Penerapan E-money dalam Perjanjian Penggunannya dalam Kartu 

Indomaret Card (Mandiri Prabayar) 

Kartu ini digunakan untuk bertransaksi pembelanjaan di Indomaret atau 

pembayaran lainnya di merchant yang bekerjasama dengan Bank Mandiri 

selaku penerbit dengan fitur saldo yang tersimpan pada chip kartu dapat 

digunakan bertransaksi tanpa perlu menggunakan PIN atau tanda tangan, 

dapat diisi ulang, dengan maksimal saldo kartu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan saldo mengendap pada kartu 

tidak diberikan bunga. Cara bertransaksi menggunakan Indomaret Card yaitu 

melalui outlet atau merchant yang mempunyai reader untuk menerima kartu 

e-money. Saldo harus mencukupi untuk bertransaksi yaitu dengan sado 

minimum sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan jumlah 

pembelanjaan yang akan dibayarkan. Isi ulang (top up) dengan menggunakan 

Mandiri Debit yang dapat dilakukan melalui Mandiri EDC, Mandiri ATM 

Tunai maupun Non Tunai, Mandiri Internet, dan Mandiri SMS. Adapun syarat 

dan ketentuan penggunaan Kartu Mandiri Prabayar dari penerbit yaitu : 
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1. Penggunaan Kartu Mandiri Prabayar 

a. Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu 

yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau 

digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak akan 

mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru; 

b. Saldo yang terdapat dalam kartu tidak termasuk dalam program 

penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); 

c. Penggunaan kartu hanya dapat dilakukan sebatas saldo yang 

tersimpan pada kartu; 

d. Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, 

mengcopy dan/atau mengubah fisik maupun isi data kartu; 

e. Pemegang kartu bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada 

penerbit apabila terjadi penggandaan (cloning) dan penggunaan oleh 

pihak yang tidak berwenang untuk melakukan transaksi; 

f. Dalam hal kartu hilang, penerbit tidak akan melakukan pemblokiran, 

tidak mengganti fisik dan tidak akan mengembalikan saldo; 

g. Dalam hal kartu rusak, penerbit tidak akan melakukan pemblokiran, 

tidak akan mengganti fisik kartu namun akan mengembalikan saldo; 

h. Pencantuman nama, tandatangan atau tanda-tanda apapun pada kartu 

bukan merupakan petunjuk atau bukti kepemilikan kartu; 

i. Bank penerbit berhak secara sepihak menghentikan atau 

menangguhkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
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kepada pemegang kartu atas dasar permasalahan teknis maupun non 

teknis. 

2. Masa Berlaku Mandiri Prabayar 

Kartu tidak memiliki masa berlaku, namun apabila dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan tidak digunakan untuk melakukan transaksi 

maka pada saat pengaktifan kembali akan dikenakan biaya administrasi 

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

3. Penutupan Mandiri Prabayar 

Penutupan kartu dapat terjadi apabila ditutup oleh bank penerbit 

akibat tidak terpenuhinya hal-hal yang seharusnya dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemegang kartu, maupun atas permintaan pemegang 

kartu yang bersangkutan yang diajukan secara tertulis. Saldo yang masih 

tersisa pada kartu akan dikembalikan setelah dikurangi biaya 

administrasi. Proses penutupan kartu dan pengembalian saldo dilakukan 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima 

lengkap oleh bank penerbit. 

4. Redemption 

Pemegang kartu dapat mengajukan redemption atau 

pengembalian saldo kartu ke cabang Bank Mandiri terdekat dengan 

dikenakan biaya administrasi. 

5. Penyelesaian Sengketa (Dispute) Transaksi Mandiri Prabayar 

Pemegang kartu dapat mengajukan keluhan atas dispute transaksi 

maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal transaksi. Pengajuan 
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keluhan dilakukan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi bukti 

bukti transaksi dan bukti lainnya yang mendukung pengaduan. Bank 

penerbit akan melakukan pemeriksaan atau investigasi atas pengaduan 

Pemegang Kartu. 

 

6. Batas Pertanggungjawaban (Liability) 

a) Bank dan seluruh pejabat, pegawai dan Mitra terkait tidak dapat 

dimintai pertanggung jawaban oleh pemegang kartu atau pihak 

manapun yang mengajukan tuntutan atas : 

1) kehilangan kartu oleh pemegang kartu; 

2) kerusakan kartu akibat kecerobohan pemegang kartu, termasuk 

tidak menggunakan atau menempatkan kartu sesuai petunjuk 

penggunaan; 

3) kerugian sejumlah nilai uang dalam kartu akibat penggunaan 

transaksi pembayaran yang tidak benar; 

4) kartu digunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang dan/atau 

hasil penggandaan (cloning). 

b) Dengan tidak membatasi hal-hal tersebut, bank penerbit termasuk 

mitra tidak bertanggung jawab atas tuntutan atau klaim mengenai : 

1) Segala kerugian atas kerusakan karena tidak beroperasinya 

sistem akibat bencana alam, perang, pemberontakan, kerusuhan 

umum, dan/atau adanya peraturan atau larangan pemerintah atau 

hal-hal yang diluar kuasa lainnya; 
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2) Segala kerugian atau kehilangan data karena penggunaan kartu 

oleh pihak yang tidak berwenang. 

7. Kerahasiaan Informasi Pemegang Kartu 

Keamanan informasi pribadi pemegang kartu akan dilindungi 

oleh bank penerbit, termasuk mewajibkan perusahaan lain yang akan 

melakukan kerjasama merchant akan diwajibkan untuk melindungi 

kerahasiaan pemegang kartu. 

8. Hukum yang Berlaku dan Domisili 

Syarat dan ketentuan mengenai penggunaan kartu tunduk pada 

hukum yuang berlaku di Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan maka 

para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan bila 

tidak tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat untuk 

menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili tergugat. 

9. Lain-lain 

Syarat dan ketentuan kartu termasuk jenis atau bentuk layanan 

dapat diubah setiap waktu oleh penerbit tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada pemegang kartu. Atas perubahan, penggantian dan/atau 

penambahan akan dilakukan melalui pemberitahuan yang ditempel pada 

Cabang Bank penerbit, diumumkan melalui website Bank Mandiri atau 

media lain yang ditentukan oleh penerbit, yang segala perubahan 

tersebut tetap mengikat Pemegang Kartu. 

Dilihat dari penerbitan kartu e-money pada Penerbit Bank Mandiri, 

syarat dan ketentuan tersebut mengikat bagi pemegang kartu selaku pengguna. 
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Dengan melakukan pembelian kartu e-money tersebut, maka pemegang kartu 

dianggap telah menyetujui seluruh isi syarat dan ketentuan penggunaan kartu 

tanpa perlu menandatanganinya. Secara umum tidak ada ketentuan yang 

menyatakan bahwa suatu perjanjian baru dikatakan sah jika telah 

ditandatangani oleh kedua belah pihak, kecuali untuk perjanjian-perjanjian 

tertentu yang oleh hukum disyaratkan untuk dilakukan dengan tertulis 

sehingga harus ditandatangani oleh para pihak. Artinya, secara yuridis dapat 

dibenarkan jika suatu perjanjian ditandatangani oleh satu pihak atau bahkan 

tanpa tandatangan oleh pihak manapun. 

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang  Kartu Uang Elektronik 

a. Bentuk Penyalahgunaan Kartu Uang Elektronik (E-Money) 

Dalam hal hilangnya kartu (Lost/Stolen Card), kartu tetap dapat 

digunakan sampai pemilik sah memberitahukan kepada bank penerbit, 

namun kartu tersebut tetap dapat disalahgunakan oleh pihak lain. 

penyalahgunaan kartu oleh pihak lain ini dapat terjadi dengan pencurian 

oleh pihak lain maupun kelalaian dari pemilik kartu itu sendiri. Setelah 

kartu berada di pihak lain, penyalahgunaan tentu saja dapat digunakan 

dengan berbagai cara, salah satunya sepertli berbelanja langsung kepada 

merchant, karena ketika kartu hilang maka kartu dapat digunakan tanpa 

perlu dilakukan otorisasi oleh merchant dan tidak dapat dilacak 

keberadaan kartu tersebut. 

Kartu pembayaran (payment card / stored value card) seperti uang 

elektronik ini menjadi target utama dalam penyalahgunaan melalui 
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pencurian, karena  sifatnya yang tidak harus mencantumkan identitas 

pemiliknya (anonymous digital cash) dan juga fungsinya yang dapat 

dilakukan tanpa bantuan jasa penjualnya (selve serve). 

b. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Pembayaran Uang Elektronik 

Untuk memenuhi hak dari konsumen maka para pelaku usaha dalam 

hal ini sebagai penyelenggara kegiatan sistem pembayaran elektronik 

dibebankan juga kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi : 

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang atau jasa serta member penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang dan jasa; 

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

atau jasa yang berlaku; 

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau 

garansi atas barang atau jasa yang dibuat dan diperdagangkan; 

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

atau jasa yang diperdagangkan; 

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

 

Beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab yang berkaitan dengan 

kegiatan pelaku usaha selaku penyelenggara transaksi elektronik adalah :
3
 

a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault 

liability / liability based on fault) 

                                                           
3
 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung 

Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 71-80. 
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Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang atau pelaku usaha 

baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada 

unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini diterapkan dalam 

beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) yaitu pada Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata. 

Perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut 

Pasal 1365 KUH Perdata harus memenuhi empat unsur pokok yaitu 

adanya perbuatan melawan hukum; adanya unsur kesalahan; adanya 

kerugian yang diderita; dan adanya hubungan kausalitas antara 

kesalahan dan kerugian. 

b) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of 

liability principle) 

Dalam prinsip ini seseorang (tergugat) dianggap bersalah 

sampai dirinya dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. 

Prinsip ini merupakan asas pembuktian terbalik yang sangat 

membantu dalam kasus konsumen dimana pembuktian ada pada 

pelaku usaha. 

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa 

beban pembuktian (ada tidaknya kesalahan) merupakan tanggung 

jawab pelaku usaha. 

c) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 

(presumption of nonliability) 
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Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk 

selalu bertanggung jawab. Prinsip ini diterapkan dalam Pasal 24 

ayat 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen dimana jika ada 

pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen 

dari pelaku usaha lain, namun telah melakukan perubahan atas 

barang dan/atau jasa tersebut maka pelaku usaha darimana dia 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut bebas dari tanggung 

jawab. 

d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) 

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha harus secara 

mutlak bertanggungjawab atas produknya. Suatu tindakan dapat 

dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (harmful 

conduct) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan 

(intention) atau kelalaian (negligence). Prinsip ini menegaskan 

hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan 

kesalahan yang dibuatnya, dengan memperhatikan adanya force 

majeur sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung 

jawab. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum 

mengatur prinsip strict liability. Pada Pasal 28, pembuktian ada 

atau tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab dari 

pelaku usaha. Jadi dapat dikatakan bahwa pembuktian terbalik 

terbatas pada unsur kesalahan, sedangkan pertanggungjawaban 
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hukum (pertanggungjawaban perdata) mencakup termasuk unsur 

hubungan sebab akibat (causal link), sehingga perlu dibuktikan 

kerugian yang ditanggung konsumen karena diakibatkan oleh 

barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha disamping unsur 

kesalahan tersebut. 

e) Prinsip Tanggung Jawab dengan Batasan (limitation of liability) 

Prinsip ini sangat menguntungkan pelaku usaha dimana para 

pelaku usaha dapat dengan bebas untuk membatasi beban tanggung 

jawab yang seharusnya ditanggung. Dalam perjanjian baku, 

klausula ini disebut klausula eksonerasi. Namun dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen prinsip ini dilarang pada Pasal 18 

ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk 

mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang mengatur 

pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha maupun agar 

konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan atau pengubahan 

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. 

f) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (breach of 

warranty) 

Prinsip ini menerapkan bahwa tanggung jawab dari pelaku 

usaha adalah mutlak (strict obligation), kewajiban didasarkan pada 

upaya yang telah dilakukan pelaku usaha untuk memenuhi 

tanggung jawabnya berdasarkan kontrak (contractual liability). 

c. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Uang Elektronik 
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Penerbit uang elektronik (electronic money / e-money) wajib 

menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan 

kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada 

pemegang kartu. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik 

terhadap pemegang kartu uang elektronik (e-money) didasarkan bahwa 

penyelenggara dan pemegang kartu kedudukannya tidak sejajar dan bahwa 

kepentingan pemegang kartu e-money sangat rentan terhadap tujuan 

penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak 

dimiliki oleh pemegang kartu. 

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, 

yang dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak 

konsumen pada Pasal 4 yaitu meliputi : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang 

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang diperjanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau 

jasa; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan hukum secara patut; 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan 

lainnya. 
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Di pihak lain konsumen juga dibebani dengan kewajiban atau 

tanggung jawab terhadap pelaku usaha, kewajiban dari konsumen pada 

Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen meliputi : 

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan 

dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu uang elektronik dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu : 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

 Perlindungan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui 

pengawasan terhadap kegiatan transaksi uang elektronik 

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

 Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. 

Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya 

penegakan hukum. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor sarana atau 

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni 

dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. 
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Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang 

elektronik dapat diwujudkan dengan pengaturan ketentuan tentang 

penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci 

mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang 

dituangkan dalam bentuk undang-undang, yang memberi wadah atau 

tempat berlindung bagi pemegang kartu melalui pengaturan klausul-

klausul dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu. 

Bentuk perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik 

penerbit maupun pemegang kartu melalui pola penyelesaian sengketa 

yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a. Melalui pengadilan (upaya litigasi); 

b. Alternatif penyelesaian sengketa ( upaya penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan atau upaya non litigasi) yang meliputi : 

1) Konsultasi; 

2) Negosiasi; 

3) Mediasi; 

4) Konsiliasi; dan 

5) Penilaian Ahli 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Pembayaran menggunakan uang elektronik (e-money) dalam 

melakukan transaksi e-money diatur oleh Bank Indonesia melalui 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang 

Uang Elektronik (Electronic Money) dan Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 18/21/DKSP/2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Uang Elektronik (Electronic Money). Selain Pengaturan yang tersebut 

di atas juga lebih lanjut Pengaturan mengenai hak dan kewajiban para 

pihak diatur dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh kedua belah 

pihak terkait dengan penggunaan e-money itu sendiri. 

2. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran 

menggunakan uang elektronik (e-money) dilakukan melalui upaya 

perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui pengawasan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara 

penerbit dan pemegang kartu sedangkan upaya perlindungan hukum 

represif yaitu alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) dan 

memberikan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran yang 

dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik. Dan juga para pihak 

dapat mengajukan keberatan melalui jalur peradilan (litigasi). Bank 

Indonesia melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terkait 
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pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang 

elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Saran 

1. Adanya bentuk pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap 

pemegang kartu dalam transaksi e-money yang dapat berupa Undang- 

Undang, Peraturan ataupun Perjanjian lainnya yang lebih jelas, 

lengkap dan memberikan persamaan kedudukan antara penerbit dan 

pemegang kartu. 

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money diharapkan 

dapat dilaksanakan pengawasannya oleh Bank Indonesia termasuk 

para penyelenggara kegiatan uang elektronik demi meningkatkan 

kelancaran dan keamanan bertransaksi bagi seluruh pihak terutama 

pemegang kartu. 
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