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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Pentingnya Mata Uang bagi Negara Indonesia adalah dikarenakan Mata 

Uang merupakan salah satu simbol bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dimana simbol 

kedaulatan negara tersebut harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh 

warga Negara Indonesia. Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa Mata Uang Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, yang dipergunakan sebagai alat 

pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Terkait dengan bentuk dari Mata Uang Negara Indonesia yaitu Rupiah, 

ditinjau dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang, yang berbunyi sebagai berikut: “Macam Rupiah terdiri atas 

Rupiah kertas dan Rupiah logam.” maka dapat diketahui bahwa Mata Uang 

Negara Republik Indonesia, yaitu Rupiah, hanya terdiri atas Rupiah kertas 

dan Rupiah logam saja. Namun, sehubungan dengan perkembangan zaman 

serta tuntutan akan kemudahan dalam melakukan transaksi, mengakibatkan 

adanya perkembangan dan perubahan-perubahan yang signifikan atas alat 

pembayaran dari masa ke masa, yang semula Uang hanya ada dalam bentuk 

uang logam dan kertas konvensional, sekarang berkembang dalam bentuk alat 

pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang salah satunya 

menggunakan uang elektronik (e-money). Uang elektronik (e-money) 
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merupakan perwujudan atas sistem perbankan modern yang menggunakan 

sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. 

Pada mulanya, tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat 

Edaran Bank Indonesia yang menggolongkan kartu ATM, kartu debet, kartu 

kredit, dan kartu prabayar (uang elektronik) dalam satu kategori yaitu alat 

pembayaran menggunakan kartu (disingkat APMK). Namun, sejak 

pemberlakuan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009, 

terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit 

digolongkan sebagai APMK, tetapi kartu prabayar digolongkan sebagai uang 

elektronik.
1
 Adapun perubahan penggolongan tersebut dilatarbelakangi 

bahwa uang elektronik (e-money) tidak hanya diterbitkan oleh bank saja, 

tetapi juga diterbitkan oleh lembaga selain bank. Selain itu, uang elektronik 

juga memiliki perbedaan dengan alat pembayaran menggunakan kartu, karena 

pemegang kartu uang elektronik tidak harus menjadi nasabah atau membuka 

rekening di bank tertentu seperti pemegang alat pembayaran menggunakan 

kartu lainnya. Dalam Tesis ini, pembahasan akan berfokus pada uang 

elektronik (e-money). 

Definisi uang elektronik menurut versi Bank for International 

Settlements berbunyi sebagai berikut:
2
  

“Electronic money refers to “stored value” or prepaid payment 

mechanisms for executing payments via point of sale terminals, direct 

transfers between two devices, or over open computer networks suck as 

                                                           
1
 R. Serfianto, dkk, 2012, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, 

& Uang Elektronik, Visi Media, Jakarta, hal. 63. 
2
 Mulyana Soekarni, 2001, Studi Empiris: Dampak Perkembangan 

Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral, Pusat Pendidikan dan Studi 

Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, hal. 14.   
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the internet. Stored value products include “hardware” or “card 

based” mechanism (also called “digital cash”). Stored value cards can 

be “single purpose” or “multi purpose”. Single purpose cards (e.g. 

telephone cards) are used to purchase one type of good or service, 

products from one vendor; multi-purpose cards can be used for a 

variety of purchases from several vendors” 

Untuk mendukung penggunaan e-money sebagai alat pembayaran di 

Indonesia, Bank Indonesia sebagai lembaga Independen yang mana salah satu 

tugasnya adalah untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia telah 

mengeluarkan suatu aturan mengenai uang elektronik yang dirangkum dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik 

(Electronic Money). 

Adapun pengertian electronic money menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic 

Money), yang berbunyi sebagai berikut: “Uang Elektronik (Electronic Money) 

adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  

a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbit;  

b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau 

chip;  
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c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan 

d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan.” 

Uang elektronik (electronic money) di Indonesia menurut Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014  tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009  tentang Uang Elektronik (Electronic 

Money) berdasarkan pencatatannya memiliki 2 (dua) jenis yaitu registered 

dan unregistered. Uang Elektronik (Electronic money) registered adalah uang 

elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada 

penerbit, sedangkan uang elektronik (electronic money) unregistered adalah 

uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak 

tercatat pada penerbit. Berdasarkan pencatatannya uang elektronik (electronic 

money) berbeda maka fasilitas yang ditawarkan berbeda pula. Menurut 

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009  tentang Uang Elektronik 

(Electronic money) perbedaan tersebut yaitu pada transfer dana dan tarik 

tunai. Di dalam electronic money registered memiliki fasilitas transfer dana 

dan tarik tunai, sedangkan electronic money unregistered tidak memiliki 

kedua fasilitas tersebut. 
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Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik 

dibedakan atas dua jenis sebagai berikut:
3
 

a. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada 

media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media 

elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang 

dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada 

kartu,stiker, atau harddisk yang terdapat pada personal komputer milik 

pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi 

pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan 

secara off-line dengan mengurangi secara langsung nilai uang 

elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. 

Sementara rekonsiliasi nilai uang elektronik pada media elektronik 

yang dikelola oleh penerbit dilakukan kemudian pada saat terjadi 

penagihan oleh pedagang kepada penerbit. 

b. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada 

media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang 

diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang 

elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka 

transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya 

dapat dilakukan secara on-line dimana nilai uang elektronik yang 

tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang 

secara langsung.  

                                                           
3
 Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009  tentang 

Uang Elektronik.   
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Terdapat adanya  3 (tiga) jenis e-money yang ada di Indonesia, dengan 

penjabaran sebagai berikut:
4
 

1. E-money yang diterbitkan oleh Perbankan 

Bank-bank di Indonesia, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, 

dan lain-lain turut menerbitkan produk e-money. Bank Mandiri dengan 

produknya yaitu Mandiri Indomaret Card, GazCard, E-Toll, dan E-

Cash.  Bank BCA dengan produk BCA Flazz Card dan BCA Sakuku, 

kemudian Bank BNI dengan produk BNI TapCash, dan produk dari 

Bank lainnya, seperti Bank Permata dengan produk BBM Money-nya, 

CIMB dengan Rekening Ponselnya, serta Bank National Nobu dengan 

Nobu E-Money. 

2. E-Money dengan penerbit Operator Seluler 

Operator Seluler juga dapat menerbitkan e-money. Misalnya Telkomsel 

menerbitkan e-money yang diberi nama T-Cash Tap. Indosat Ooredoo 

membuat e-money dengan nama Dompetku. XL memiliki produk e-

money dengan nama XL-Tunaiku, dan lain-lain. 

3. E-money yang diterbitkan Pihak Lain 

Pihak lain yang bukan merupakan perbankan maupun operator seluler, 

tapi menerbitkan e-money adalah Doku Wallet, GO Pay, OVO. 

Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:
5
 

                                                           
4
 https://pilihkartu.com/tips-kartu-kredit/jenisjenis-emoney-di-indonesia, 

diakses pada tanggal 30 Maret 2019, pukul 18.30 WIB. 
5
 https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-

dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx, diakses pada tanggal 30 Maret 2019, 

pukul 17.30 WIB. 
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1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi 

transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. 

2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti 

permen) akibat padagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai 

kecil (receh). 

3. Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun 

frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll. 

Adapun Pihak-Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uang 

Elektronik adalah sebagai berikut:
6
 

1) Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik. 

2) Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik 

yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang 

Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu 

perjanjian tertulis. 

3) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang 

Elektronik. 

4) Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan 

kerjasama dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses Uang 

Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. 

5) Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang 

menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik. 

                                                           
6
 Ibid. 
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6) Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang 

melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing 

penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik. 

7) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain 

bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian 

akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit 

dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan 

hasil perhitungan dari penyelenggara kliring. 

Selain terdapat banyaknya manfaat atas transaksi menggunakan uang 

elektronik (e-money), terdapat pula adanya risiko-risiko dari penggunaan 

uang elektronik (e-money) yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para 

penggunanya, seperti:
7
 

1) Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak 

lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai 

yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit. 

2) Risiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan 

uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik 

yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu 

transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih 

besar dari nilai transaksi. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia No. 

16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 

11/12/PBI/2009  tentang Uang Elektronik (Electronic money), bahwa: “Nilai 

                                                           
7
 Ibid. 
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Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada 

suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan 

transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.”  Dengan produk e-money 

disimpan dalam bentuk chip ataupun server, maka ketika produk e-money 

hilang akan dapat dipakai dengan bebas oleh siapapun selama saldo masih 

mencukupi dikarenakan penggunaan e-money tidak memerlukan konfirmasi 

data atau otorisasi Personal Indetification Number (PIN) sehingga  dapat 

digunakan oleh siapa saja pemegangnya. Kehilangan produk e-money (baik 

dalam bentuk chip ataupun server) bukan merupakan tanggung jawab 

penerbit, dan penerbit tidak dapat memblokir kartu hilang atau dicuri dan 

penerbit tidak akan mengganti saldo yang hilang atau dicuri tersebut karena 

nilai uang yang tersimpan dalam kartu bukan simpanan pada penerbit. Lebih 

lanjut kerugian dalam transaksi e-money tidak akan bisa dijamin oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena selain nominal yang kecil, e-

money bukanlah simpanan dan tidak berbunga. Selain itu ketika pemegang 

kartu e-money sudah tidak ingin menggunakan kartu e-money yang ia miliki, 

sisa saldo minimum yang dipersyaratkan di awal pembuatan kartu e-money 

tidak dapat diambil, dan sepenuhnya menjadi milik penertbit kartu e-money 

tersebut. Hal tersebut tentu saja menciderai rasa keadilan bagi pemegang 

kartu e-money dikarenakan sisa saldo minimum tersebut merupakan hak dari 

pemegang kartu e-money yang tidak dapat diambil oleh pemegang kartu itu 

sendiri. 

Atas dasar risiko yang kemungkinan dapat terjadi terhadap pengguna 

uang elektronik (e-money), maka diperlukan adanya suatu payung hukum 
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yang bertujuan untuk melindungi pengguna uang elektronik (e-money) saat 

melakukan transaksi mengingat pihak yang paling dirugikan apabila risiko 

tersebut di atas terjadi adalah pengguna uang elektronik (e-money). Salah satu 

payung hukum yang dapat digunakan adalah peraturan perundang-undangan 

terkait dengan konsumen, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999  

tentang Perlindungan Konsumen.  

Konsumen sebagai pihak pemakai barang dan/atau jasa haruslah 

dilindungi dikarenakan dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas 

didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas ruang gerak arus 

transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, 

sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar 

negeri maupun produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumen akan barang 

dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, namun kondisi tersebut dapat 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak 

seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang mengakibatkan 

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang 

sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Untuk itu Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen bertujuan 

untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. 

Pengguna e-money dapat dikatakan sebagai konsumen, dikarenakan 

berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang 

Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, 
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keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan, dan terhadap setiap pengguna e-money dilindungi hak-

haknya sebagaimana amanat daripada Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa konsumen sebagai pengguna uang elektronik (e-money) harus 

dilindungi hak-haknya. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka 

Penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan permasalahan hukum 

perlindungan konsumen dimana konsumen sebagai pengguna uang elektronik 

(e-money). Penelitian ini diusulkan dengan judul : “Perlindungan Hukum 

Konsumen Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran Di 

Indonesia.” 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan uang elektronik (e-money) sebagai alat 

pembayaran berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan 

sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana kedudukan hukum Penerbit dalam transaksi dengan 

menggunakan uang elektronik (e-money)? 

3. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Konsumen atas 

transaksi dengan menggunakan uang elektronik (e-money)? 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



12 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan keabsahan uang 

elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran berdasarkan beberapa 

peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum Penerbit dalam 

transaksi dengan menggunakan uang elektronik (e-money). 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum 

bagi Konsumen atas transaksi dengan menggunakan uang elektronik (e-

money). 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian yang diharapkan oleh Penulis dari penelitian ini 

yang dijabarkan secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

 Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk: 

a) Memberikan pemahaman kepada Pembaca terkait dengan hukum 

perlindungan konsumen atas transaksi dengan menggunakan uang 

elektronik (e-money). 

b) Menambah kepustakaan Hukum. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat kepada: 
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1) Dosen dan Mahasiswa selaku akademisi di bidang hukum yang 

sedang mendalami ilmu hukum khususnya hukum perlidungan 

konsumen. 

2) Para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka 

pembaharuan hukum di Indonesia. 

 

I.5. Kerangka Teoritis 

I.5.1. Teori Hukum Perjanjian dalam Transaksi E-Money 

Penerbitan e-money merupakan salah satu perjanjian yang lahir 

untuk memenuhi tuntutan masyarakat secara efisien dan lintas batas 

yurisdiksi. Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus 

memenuhi unsur unsur perjanjian yang harus diperhatikan adalah unsur 

esensialia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia. Unsur essensialia 

adalah unsur yang harus ada di dalam satu perjanjian. Merupakan unsur 

mutlak, tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur 

essensialia terdiri atas:
8
 

1. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian hal ini 

didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak. 

2. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri. 

3. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu 

dengan yang lainnya. 

4. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat 

hukum. 

                                                           
8
 Laksanto Utomo, 2015, Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan 

Konsumen, Penerbt PT Alumni, Bandung, hal. 98. 
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5. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban 

yang lain, atau timbal-balik yaitu kepentingan dan beban kedua 

belah pihak. 

6. Dengan memerhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku 

khususnya bagi perjanjian-perjanjian formal diharuskan adanya 

suatu bentuk tertentu. 

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang 

diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan 

secara khusus sudah merupakan bagian dari suatu perjanjian. Contoh : 

jaminan kenikmatan, aman dan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi dari 

penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli. Sedangkan unsur 

accidentalia adalah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan oleh 

para pihak, bahwa secara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang 

hal tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada 

perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak.
9
 

Setelah mengetahui adanya perjanjian, langkah selanjutnya meneliti 

apakah syarat-syarat umum sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi oleh 

para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat-syarat tersebut 

meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Untuk 

menyatakan keabsahan suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat 

yaitu:
10

 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

                                                           
9
 Ibid., hal.99. 
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3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena 

mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. 

Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena 

mengenai perjanjian oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

Bila suatu perjanjian mengandung cacat pada subjeknya yaitu syarat 

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, 

memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (vernietigbaar). Sedangkan 

perjanjian yang cacat dari segi objeknya yaitu syarat suatu hal tertentu atau 

sebab yang halal adalah batal demi hukum (nietig).
11

 

I.5.2. Teori Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan 

dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan 

perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.
12

 Sedangkan 

hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku 

bagi semua orang dalam masyarakat (negara). 

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut.
13

 Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon 

berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat 

                                                           
11

 Ibid., hal. 100. 
12

 https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 4 April 2019, 

pukul 17:00 WIB. 
13

 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, 

Jakarta, hal. 121. 
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dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki 

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
14

 

 Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan 

antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat 

secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.
15

 

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:
16

 

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di 

mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. 

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di 

mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa. 

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia 

merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap 

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip 

Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak 

mendapatkan perlindungan dari hukum.  

I.5.3. Teori Hukum Keadilan 

Kata “keadilan” berasal dari kata “adl” yang berasal dari bahasa 

Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “justice”. Kata “justice” memiliki 

                                                           
14

 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-

ahli/, diakses pada tanggal 4 April 2019, pukul 17:30 WIB. 
15

 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hal. 55. 
16

 Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hal. 41. 
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persamaan dengan bahasa Latin yaitu “justitia”, serta bahsa Prancis “ juge” 

dan “justice”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “gerechtigkeit”.
17

 

Definisi dari keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, sedangkan 

definisi adil adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak 

kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-

wenang.
18

 

Penjelasan mengenai Teori keadilan telah dikemukakan oleh 

beberapa filsuf. Pertama, teori keadilan oleh Plato menekankan pada 

harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the 

supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil adalah “the self 

diciplined man whose passions are controlled by reasson”. Bagi Plato 

keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya 

keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat 

yang membuat dan menjaga kesatuannya.
19

 

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan 

individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang 

benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-

sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan : “let 

us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single 

                                                           
17

 Munir Fuady, 2007, Dinamika teori hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 

90. 
18

 https://kbbi.web.id/adil, diakses pada tanggal 19 Mei 2019, pukul 16.30 

WIB. 
19

 The Liang Gie, 2002, Teori-teori Keadilan, Sumber Sukses, Yogyakarta, 

hal. 22.   
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man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”
20

 

Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan 

individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat 

bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang 

selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan 

terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara 

baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. 

Terkait dengan Konsep Keadilan, Aristoteles membedakan keadilan 

menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif 

adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang 

menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah 

apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara 

proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan 

pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, 

dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. 

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (undivided 

goods) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik 

baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana 

warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus 

menggangu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu 

juga benda yang habis dibagi (divided goods) yaitu hak-hak atau benda-

benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan 

kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu 

                                                           
20
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untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau 

dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut 

akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya 

keadilan sosial bagi masyarakat.
21

 

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah 

penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, 

baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam 

hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak 

dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan 

tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan 

antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang 

adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek 

dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak 

milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses 

keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari 

kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik 

yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik 

dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau 

dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini 

semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan 

pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau 

dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
22
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Sedangkan John Rawls berpendapat bahwa keadilan itu merupakan 

fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan karena 

ada dua prinsip, mengacu pada bukunya, yaitu pertama; each person is to 

have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a 

smiliar liberty for others. Kedua; social and economic inequalities are to be 

arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage 

and, b. attached to positons and offices open to all.
23

 

 

I.6. Kerangka Konseptual 

Kerangka koseptual adalah kerangka yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran atas hubungan antara konsep-kosep khusus yang 

diteliti dalam suatu penelitian yang dapat berupa nilai, asas, norma-norma 

yang relevan dengan penelitian. Dalam penulisan Tesis ini, ada beberapa 

kerangka konseptual yang digunakan untuk mempermudah Penulis dalam 

melakukan kajian penelitian, sebagai berikut: 

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.
24

 

2. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
25

 

                                                           
23

 John Rawls, 1971, A Theory of Justice, Harvad University Press, 

Cambridge, Massachusetts, USA, hal. 60. 
24

 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang 
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3. Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, 

lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan 

pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yag timbul dari 

suatu kegiatan ekonomi.
26

 

4. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) diterbitkan atas dasar nilai 

uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nilai uang 

disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; c) 

digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d) nilai uang 

elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan.”
27

 

5. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut.
28
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 Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang Bank 

Indonesia. 
27

 Pasal 1 butir 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014  tentang 
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I.7. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka materi-

materi yang hendak disampaikan dalam Tesis ini dikelompokkan menjadi 

beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I - PENDAHULUAN  

Bab I dalam penulisan tesis ini berisikan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kerangka Teoritis, Kerangka 

Konseptual, Sistematika Penulisan.  

BAB II - TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN 

PERJANJIAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM SISTEM 

PEMBAYARAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) YANG 

BERKEADILAN 

Tinjauan dalam penulisan Tesis ini berisikan Tinjauan Umum Tinjauan 

Umum Perjanjian, Perjanjian Uang Elektronik (E-Money), Perlindungan 

Hukum Konsumen, Sistem Pembayaran Uang Elektronik (E-Money) dan 

Keadilan 

BAB III - METODE PENELITIAN 

Metode penelitian terdiri dari Pendekatan Penelitian, Spesifikasi 

Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Mengumpulkan Data, Analisa 

Data, Jadwal Peneltian. 

BAB IV - ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN UANG 

ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI 

INDONESIA 
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Analisa membahas Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Sebagai 

Alat Pembayaran Yang Sah Berdasarkan Beberapa Peraturan Perundang-

Undangan Sebagai Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Kedudukan 

Hukum Penerbit dalam Transaksi Dengan Menggunakan Uang Elektronik (E-

Money), Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi 

Dengan Menggunakan Uang Elektronik (E-Money) 

BAB V - PENUTUP 

Penutup berisi Kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dianalisa 

untuk menjawab rumusan masalah serta diajukan Saran sebagai rekomendasi 

dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen uang elektronik (e-money). 
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