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BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peradaban manusia modern  saat ini  berkembang dengan sangat pesat 

dan saling terhubung, saling mempengaruhi antara satu individu dengan individu 

lain, satu komunitas masyarakat dengan komunitas lain, satu negara dengan 

negara lain dalam tatanan hubungan dunia internasional, dan dipicu oleh 

perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Hal itu  menjadikan 

dunia yang kita huni ini menjadi seperti suatu desa lagi karena peristiwa yang 

terjadi di belahan bumi lain dalam tempo waktu sekian detik sudah diketahui di 

lain tempat di seluruh dunia. Suatu peristiwa yang terjadi di Amerika bisa dapat 

dengan mudah dan dalam waktu yang berbarengan sudah dapat di ketahui di 

Indonesia. Sehingga arus lalu lintas komunikasi dan informasi  antar penduduk 

seluruh dunia seperti halnya komunikasi yang terjalin dalam suatu wilayah desa 

lagi seperti zaman dulu. Pengiriman informasi saat ini semua sudah semakin 

cepat meninggalkan metode-metode lama, semisal via pos, sudah terjadi revolusi 

informasi. Knowledge means power, information always something of value. 

During centuries  information was scarce product.
1
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Dunia saat ini merupakan perwujudan dari suatu desa global. 

Perkembangan peradaban dunia itu oleh Marshall Mc Luhan disebut sebagai  

suatu “global village”.  

Marshall McLuhan was the first person to popularize the concept of a 

global village and to consider its social effects. His insights were revolutionary 

at the time, and fundamentally changed how everyone has thought about media, 

technology, and communications ever since. McLuhan chose the insightful 

phrase "global village" to highlight his observation that an electronic nervous 

system (the media) was rapidly integrating the planet -- events in one part of the 

world could be experienced from other parts in real-time, which is what human 

experience was like when we lived in small villages.2 

Menurut kamus Webster pengertian sederhana gobal village adalah dunia 

yang terlihat sebagai suatu komunitas, yang mana masyarakat terhubung oleh 

Komputer, televisi, dan sebagainya, dan semua masyarakat tergantung satu sama 

lainnya.
3
 

Perkembangan masyarakat dunia semakin maju, sebagai salah satu 

konsekuensi oleh canggihnya  perkembangan teknologi telekomunikasi dan  

informasi khususnya dengan dikembangkannya internet. Lalu lintas data berupa 

dokumen, gambar, tulisan, bahkan uang dapat di kirim dan diterima antar negara 

                                                           
2
 http://www.livinginternet.com/i/ii_mcluhan.htm,diakses pada tanggal 15 Mei 2016 

3
 http://www.merriam-webster.com/dictionary/global%20village , diakses pada  tanggal 15 

Mei 2016 

http://www.livinginternet.com/i/ii_mcluhan.htm,diakses


3 
 

dalam hitungan waktu yang sangat cepat (real time) dalam hitungan sepersekian 

detik, sesuatu dongeng yang di dekade tahun  1980-an masih sebagai cerita fiksi 

ilmiah,  saat ini sudah menjadi hal yang umum kita lakukan untuk berinteraksi 

dan berkomunikasi. Pertukaran data dapat di lakukan sangat mudah, hanya 

dengan melakukan  klik tombol di layar atau di mouse komputer kita, bahkan di 

smartphone kita tinggal melakukan  sentuhan tangan di layarnya untuk 

memerintahkan keinginan kita, dunia ibaratnya ada di ujung jari tangan kita. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku 

masyarakat maupun peradaban manusia. Saat ini, baik untuk bekerja atau 

menghibur diri kita hanya memerlukan sentuhan dengan ibu jari kita saja, 

sebagaimana jargon  dengan dukungan internet, yang biasa di ungkapkan sebagai 

“dunia dalam genggaman tangan kita”. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas 

(borderless) dan menjadikan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara 

signifikan berlangsung sedemikian cepat. Sebagai efek-sampingnya teknologi 

informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain 

memberikan sumbangan bagi peningkatan kemajuan kesejahteraan dan kemajuan 

manusia, sekaligus juga merupakan sarana melakukan kejahatan  yang sangat 

efektif dan dapat terjadi secara global,  di luar yurisdiksi hukum suatu negara, 

sehingga sangat susah untuk ditangani karena melibatkan banyak pihak. 
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Saat ini perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan media  yang 

mendukung hal tersebut di atas, sering di istilahkan sebagai entitas Teknologi 

Informasi Teknologi (Information, Communication, and Technology / ICT) 

selanjutnya di sebut ICT, yang mana ada teknologi tersebut, kini telah menjadi 

instrumen penting dan vital dalam kehidupan sehari – hari manusia, yang mana 

hal itu timbul sebagai akibat konvergensi dari berbagai macam entitas yang 

dulunya berbeda. Dalam konteks negara, ICT telah menjadi faktor produksi 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Lembaga 

Global Connectivity Index (GCI) menyebutkan setiap kenaikan 20% investasi di 

sector ICT akan memberikan pengaruh terhadap produk domestic bruto (PDB) 

sebuah negara sebesar 1%, dan pengaruh itu berupa tumbuhnya ekosistem 

ekonomi digital.
4
 

Penentuan tingkat daya saing suatu bangsa (Global Competitiveness 

Index) dilakukan dengan memperhatikan 3 sub-indeks, yaitu: (1) teknologi; (2) 

institusi publik; dan (3) ekonomi makro.  

Sedangkan Sub-indeks teknologi terdiri dari (a) inovasi; (b) transfer 

teknologi; dan (c) ICT. Sehingga bila dirunut, dengan demikian, tingkat daya 

saing suatu bangsa berbanding lurus dengan kondisi ICT bangsa tersebut. 

                                                           
4
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Namun sebelum menuju kearah itu ada tiga prasyarat yang harus 

dipenuhinya, yakni terbangunnya infrastruktur jaringan, Infrastruktur TI, serta 

infrastruktur yang terdigitalisasi termasuk ketersediaan infrastruktur pusat data 

(data center). 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri dalam beberapa  tahun terakhir 

(2002-2015), sangat stabil di kisaran 5,5% ± 1% dengan pertumbuhan rata-rata 

sebesar 6,11%. Tingkat pertumbuhan sejak tahun 2007 hingga 2012 hampir 

selalu di atas 6% dengan pengecualian pada tahun 2009 (4,6%), sejalan dengan 

terjadinya krisis ekonomi global.
5
 Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita tahun  

2012 sebesar 6,2 %, tahun 2013 sebesar 5,8% , tahun 2014 sebesar 5,0%, dan 

tahun 2015 sebesar 4.79 %. 
6
 

Negara ekonomi maju adalah negara-negara yang mampu memanfaatkan 

teknologi untuk menciptakan kemakmuran, yang perlu ditegaskan disini adalah 

bahwa “bukanlah teknologinya yang menciptakan kemakmuran, tetapi 

pemanfaatan teknologi yang tepat dan efektif-lah yang bisa menciptakan 

kemakmuran itu”. Jika teknologi diterapkan untuk memberi nilai tambah pada 

sumber daya yang ada sehingga menghasilkan  barang dan jasa yang bisa dijual.
7
 

                                                           
5 Asisten Deputi Dukungan Kebijakan Dalam Negeri Setneg, Kajian Midle Income Trap, 

Januari 2014, Hal.1 
6
 http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx, diakses 2 Feb 

2016 
7
 Nonot Harsono, Telekomunikasi Untuk Kemakmuran Bangsa, Sinar Harapan, Jakarta: 2013, 
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mempunyai tren positif tersebut, 

menciptakan peluang-peluang besar di bidang ekonomi dan perdagangan, dimana 

populasi rakyat Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 250 juta penduduk, 

negara dengan jumlah penduduk nomer 4 terbesar di seluruh dunia dan menjadi 

anggota G-20 dengan menempati peringkat ekonomi nomer 16 di dunia. 

Pertumbuhan ekonomi selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan 

perdagangan. Dan saat ini maupun di masa depan, dunia perdagangan akan 

didominasi perdagangan secara elektonik (e-commerce) untuk mendapatkan 

efisiensi yang lebih optimal. 

Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia memang sudah 

tidak diragukan lagi dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlah 

pengguna internet yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total 

penduduk di Indonesia, pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat 

menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. 

Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo  yang menyebutkan 

bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2013 mencapai angka Rp. 130 

triliun. Pada tahun 2020, volume bisnis e-commerce di Indonesia diprediksi akan 

mencapai USD 130 miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sekitar 50%. 
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Pada akhir tahun 2015, nilai bisnis e-commerce tanah air diprediksi sekitar USD 

18 miliar atau sekitar Rp. 234 triliun.
8
 

Angka tersebut  sangat fantastis mengingat bahwa hanya sekitar 7% dari 

pengguna internet di Indonesia yang pernah belanja secara online, ini 

berdasarkan data dari McKinsey. Dibandingkan dengan China yang sudah 

mencapai 30%, Indonesia memang masih tertinggal jauh, tapi perlu anda ingat 

bahwa jumlah ini akan terus naik seiring dengan bertumbuhnya penggunaan 

smartphone, penetrasi internet di Indonesia, penggunaan kartu debit dan kredit, 

dan tingkat kepercayaan konsumen untuk berbelanja secara online. Jika kita 

melihat Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sangat luas dan berpenduduk 

besar, e-commerce merupakan keniscayaan untuk digunakan secara luas dan 

efektif untuk menjadi jembatan penghubung antara produsen dan konsumen. 

Saat ini sudah semakin banyak orang di kota-kota kecil di Indonesia yang 

mulai berbelanja secara online. Pada tahun 2012, suatu perusahaan e-commerce 

di Indonesia mencatat bahwa 41% penjualan mereka berasal dari Jakarta, tapi 

enam bulan selanjutnya angka ini turun menjadi 22%. Ini menunjukkan bahwa 

tidak hanya konsumen di Jakarta saja yang rutin berbelanja online, konsumen di 

luar Jakarta pun tidak ingin ketinggalan mengikuti perkembangan zaman dengan 

menunjukkan kontribusi mereka pada pasar e-commerce di Indonesia. Data dari 

                                                           
8
 http://biz.kompas.com/read/2015/11/20/101500128/Tahun.2020.Volume.Bisnis.E- 

commerce.di.Indonesia.Mencapai.USD.130.Miliar, diakses 2 Februari 2016 

http://biz.kompas.com/read/2015/11/20/101500128/Tahun.2020.Volume.Bisnis.E-%20commerce.di.Indonesia.Mencapai.USD.130.Miliar
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lembaga riset ICD memprediksi bahwa pasar e-commerce di Indonesia akan 

tumbuh 42% dari tahun 2012-2015. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan 

negara lain seperti Malaysia (14%), Thailand (22%), dan Filipina (28%) Tentulah 

nilai sebesar ini sangat menggoda bagi sebagian investor, baik dalam maupun 

luar negeri. Beberapa Venture Capital (VC) besar, seperti Rocket Internet, 

CyberAgent, East Ventures, dan IdeoSource bahkan sudah menanamkan modal 

ke perusahaan e-commerce yang berbasis di Indonesia. Sebut saja beberapa 

diantaranya adalah raksasa Lazada dan Zalora, Berrybenka, Tokopedia, Bilna, 

Saqina, VIP Plaza, Ralali dan masih banyak lagi. Mereka adalah sebagian contoh 

dari perusahaan e-commerce yang sukses dan berhasil dalam memanfaatkan 

peluang pasar e-commerce di Indonesia yang sedang naik daun.
9
 

ICT diyakini oleh dunia sebagai tools yang akan mampu mendukung 

tercapainya UN-Millenium Development Goals. Sementara itu dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan diiringi 

tingkat adopsi teknologi yang semakin tinggi atas hal itu, berdampak langsung 

maupun tidak langsung pada perilaku masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. 

Dapat di lihat  saat ini, perkembangan ICT tersebut berdampak pada kehidupan 

sehari-hari kita, dimana timbulnya fenomena perdagangan baik perdagangan 

online ataupun sistem pembayaran non tunai  dengan dukungan teknologi ICT 

yang digunakan. Baik perdagangan elektronik  maupun alat pembayaran dengan 

                                                           
9
 http://startupbisnis.com/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-e-commerce-

di-Indonesia-saat-ini/, diakses 5 Februari 2016 
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http://startupbisnis.com/interview-dengan-tesong-kim-mantan-direktur-rakuten-indonesia-yang-resign-untuk-membangun-vip-plaza-di-indonesia/
http://startupbisnis.com/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-e-commerce-di-Indonesia-saat-ini/
http://startupbisnis.com/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-e-commerce-di-Indonesia-saat-ini/
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memanfaatkan tools ICT tersebut,  memerlukan sarana dan prasarana transaksi 

yang handal dan terjamin keamanannya.  

Perkembangan ICT telah memberi dampak ke berbagai bidang, tak 

terkecuali di bidang sistem pembayaran, khususnya sistem pembayaran ritel 

dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal sebagai electronic 

money (e-money). Bentuk baru alat pembayaran tersebut bisa berupa kartu dan 

uang elektronik. Dalam bentuk uang baru itu, nilai uang (dalam bentuk informasi 

dan data) dalam aplikasi yang tersimpan dalam sebuah objek berbentuk kartu, 

chip, ataupun terhubung dengan sebuah server. 

Penggunaan teknologi ICT pun diadopsi secara masif di industri 

keuangan, gelombang perubahan yang sedang berlangsung itu adalah makin 

maraknya penggunaan uang elektonik, atau e-money / digital money untuk 

berbagai kegiatan transaksi  oleh konsumen. Penggunaan uang logam dan kertas 

sudah dirasa tidak lagi memenuhi kebutuhan msyarakat yang terus berkembang, 

mengikuti tren gaya hidup yang semakin modern. Kebutuhan untuk 

menggunakan bentuk alternative dari uang makin dirasakan, dan pilihannya 

adalah alat pembayaran non tunai (cashless). 

Penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai alternatif alat pembayaran 

non-tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi cukup besar untuk 
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mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk 

pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel.
10

 

Industri keuangan dunia, termasuk Indonesia, dalam beberapa tahun 

terakhir berpacu mengembangkan sarana pembayaran berbasis digital, yang 

dipicu oleh perubahan gaya hidup dan kepraktisan yang semakin bergantung 

pada transaksi elektronik dan transaksi bergerak (mobile). Kartu kredit dan kartu 

debit sudah lebih dulu populer sebagai alat pembayaran non tunai. Belakangan 

muncul e-wallet (dompet elektronik) semacam Kartu Flazz yang dikeluarkan 

oleh BCA atau E-toll, E-money, Gaz card, Indomaret card dari Bank Mandiri.
11

 

Uang elektronik atau e-money merupakan alat tukar berbasis pertukaran 

data secara elektronik sebagai sarana dalam melakukan transaksi perdagangan 

yang digunakan oleh masyarakat luas, disamakan sebagai pengganti uang kartal. 

Penggunaan uang elektronik (e-money) tersebut nantinya tersebut akan 

menciptakan gelombang cashless society (non tunai), yang dalam prakteknya 

memerlukan ekosistem baik pihak penerbit maupun merchant (pedagang), dan 

tentunya dukungan pemerintah berupa regulasi untuk menjamin kepastian hukum 

yang melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.  

Perkembangan menuju transaksi non tunai (cashless) di Indonesia saat ini 

masih dalam tahapan awal, artinya Indonesia baru mulai bergerak meninggalkan 
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 Siti Hidayati, et al,  Kajian Operasional E-Money, Bank Indonesia, Jakarta, 2006. hal.1  
11

 Majalah SWA, Ed. XXX, 27 Maret – 19 April 2014, hal. 24. 
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transaksi secara tunai. Mengacu pada The Cashless Journey Study yang 

dilakukan oleh MasterCard pada tahun 2011, pembayaran yang dilakukan secara 

non tunai di Indonesia baru 31 % dari total pembayaran konsumen. Adapun total 

nilai transaksi saat itu diperkirakan US$ 811 milyar. 

Dalam penggunaan digital money untuk pembayaran transaksi, posisi 

negara kita masih di bawah sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia 45%, 

Thailand 41%, dan Singapura 69%. Dibelahan dunia lainnya, seperti di Belanda, 

Prancis, Belgia, Inggris, Swedia, dan Australia cashless payment-nya sudah 

mencapai diatas angka 80%, yang berarti sudah mendekati titik effective 

cashlessness.
12

 

Teknologi berkembang sangat cepat, dimana pengembangan e-money 

awalnya menggunakan kartu magnetik atau chip. Sedangkan di saat ini ada alat 

baru yang untuk memudahkan pembayaran. Teknologi apa itu, yaitu telepon 

pintar (smart phone). Dengan menggunakan telepon pintar atau gawai, orang bisa 

melakukan transaksi. Mau belanja cukup dengan menggunakan smart phone alias 

telepon pintar.
13

  

Melihat data masih rendahnya penggunaan uang elektronik untuk 

transaksi di negara kita, hal itu menunjukkan masih adanya peleuang besar 

meningkatkan transaksai non tunai, terutama dengan maraknya e-commerce, 

                                                           
12

 Ibid,hal 24. 
13

 Elvyn G. Masassya, Investasi: Uang Virtual, Harian Kompas, Minggu 23 Agustus 2015, 

hal. 11 
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dimana pembayaran transaksi mau tidak mau perlahan-lahan dilakukan secara 

elektronik. 

Peluang pengembangan uang elektronik  tersebut tidak hanya diambil 

oleh industri perbankan dan keuangan, tetapi juga oleh entitas non bank. Saat ini, 

uang elektronik yang beredar di masyarakat luas di terbitkan oleh bank dan 

lembaga selain bank, dimana untuk lembaga selain bank disediakan oleh operator 

selular dan penerbit lainnya. Disisi lain, saat ini penetrasi teknologi 

telekomunikasi selular yang sudah memberikan layanan mencakup seluruh 

wilayah Indonesia, menjadi nilai tambah yang signifikan dalam mendukung 

transaksi elektronik menggunakan uang elektronik (e-money).  Layanan operator 

selular yang sudah mencakup sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan 

transaksi elektronik yang di lakukan dengan uang elektronik  (e-money), yang 

diterbitkan operator selular tersebut, berpeluang menciptakan gelombang 

revolusi pembayaran cashless dalam suatu transaksi elektronik yang aman dan 

handal bagi pelanggan telekomunikasi selular pada umumnya. Entitas non bank, 

terutama perusahaan ICT dan digital security menyediakan prasana platform  

payment gateway, otentifikasi dan validasi, system keamanan transaksi dan 

sebagainya.  Untuk terlibat dalam transaksi digital money, lebih efektif apabila 

masyarakat dilibatkan dalam sitem perbankan, dimana saat ini oleh industri 

perbankan sedang  dikembangkan financial inclusion.   
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Saat ini menurut Data dari Internet Live Stats mencatat, populasi ponsel 

di Indonesia sudah melebihi populasi penduduknya, yang jumlahnya total 

mencapai 308,2 juta ponsel aktif di  Indonesia dari total penduduk yang 

mencapai 255,5 juta jiwa. Data tersebut juga menyebutkan bahwa sebanyak 62 

juta akun media sosial terakses melalui telepon pintar. Ekosistem handphone 

yang masif yang mendukung teknologi pembayaran dengan uang elektronik  (e-

money) sudah akrab di konsumen masyarakat luas. Bagi negara kita masih ada 

banyak tantangan yang terkait dengan otoritas sistem pembayaran, misalnya 

aspek teknis dan keamanan, kebijakan, kelembagaan, perlindungan konsumen, 

aspek legal, ataupun implikasinya tehadap kebijakan moneter. Tantangan 

tersebut memang harus di cari solusinya untuk membangun sistem pembayaran 

yang sehat, tidak hanya efisiensi, tetapi juga cepat, akurat, nyaman dan tentunya 

harus aman.
14

 Aspek teknis lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan 

tingkat keamanan adalah mekanisme transaksi dengan menggunakan uang 

elektronik ( e-money).  

Teknologi Komunikasi Medan Dekat (Near Field Communication / NFC) 

adalah standar teknologi komunikasi yang memungkinkan ponsel pintar 

(smartphone) dan alat serupa untuk saling berkomunikasi cukup hanya dengan 

sentuhan atau komunikasi perangkat yang berada dalam jarak dekat. Aplikasi 

teknologi ini dipakai untuk keperluan beragam, mulai dari pertukaran data hingga 

                                                           
14

 Majalah SWA, loc.cit 
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transaksi finansial. Komunikasi ini juga mungkin dilakukan antara peralatan 

NFC dengan chip NFC yang disebut "tag". Chip NFC ini juga dapat ditanam 

dalam kartu seperti kartu ATM, kartu kredit, tiket elektronik, maupun kartu 

identitas. Selain kartu, tag NFC juga dapat berbentuk stiker, gantungan kunci, 

gelang, maupun kalung.   

Di Asia, teknologi NFC pertama kali populer di Jepang dan Korea 

Selatan. Teknologi NFC sudah dipakai secara luas untuk berbagai keperluan 

seperti tiket transportasi umum, pembayaran dan transaksi finansial, dan kartu 

akses. Keuntungan dari NFC yaitu murah, cepat, dan mudah diimplementasikan. 

Di Indonesia, teknologi ini digunakan di berbagai industri dan institusi seperti 

perbankan, pemerintahan, keamanan, maupun hiburan. Secara umum, NFC 

banyak digunakan untuk keperluan finansial, identitas diri, dan kontrol akses 

individu.  

Dari kegunaan ini, keamanan teknologi NFC merupakan hal yang sangat 

penting. Data yang terkandung dalam tag NFC harus memiliki sistem keamanan 

yang baik sehingga tidak mudah untuk ditembus dan kemudian disalahgunakan. 

Teknologi NFC sendiri belum dikenal secara luas di Indonesia, tetapi sudah 

muncul tren yang memungkinkan penggunaan NFC secara luas. Ketika nantinya 

teknologi ini dipergunakan secara luas, tingkat keamanannya harus ditingkatkan. 

Jika tidak, dapat timbul kerugian ekonomis maupun kekacauan jika teknologi 



15 
 

yang digunakan sebagai sistem pembayaran dapat dengan mudah diretas oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab. 
15

 

Transaksi pembayaran dengan uang elektronik (e-money) pada prinsipnya 

dilakukan melalui pertukaran data elektronik antar dua media komputer dari 

pihak yang bertransaksi yaitu antara kartu konsumen/ smartphone dan terminal 

merchant dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pertukaran data elektronik ini dapat dilakukan melalui kontak langsung (contact) 

atau tidak langsung (contactless) dengan bantuan alat yang disebut card-

reader.
16

 

Transaksi nilai kecil dengan frekuensi transaksi yang tinggi (skala retail) 

atau dikenal dengan micro payment system, dilakukan dengan menggunakan 

prepaid cash card atau microchip-based mobile/cellular phone. Beberapa contoh 

penerapan sistem ini adalah pada pembayaran perparkiran, tol, entertainment 

center, tiket bus, subway dan lain lain. Micro payment system telah diterapkan 

dengan sukses di beberapa negara seperti: Hong Kong dengan Octopus card; 

Malaysia dengan Touch n’ Go; dan Singapore dengan EZ link. Untuk dapat 

mengembangkan non-cash payment system selain membutuhkan infrastruktur 

dan teknologi yang memadai, bank juga harus bekerjasama dengan perusahaan-

                                                           
15

 ITB News, Deteksi Keamanan NFC, Mahasiswa ITB Melaju ke Final Kaspersky Academy 

Conference 2013 
16

 Siti Hidayati, et.al. , Op Cit, hal. 10 
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perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan switching (operator 

jaringan), mengembangkan jejaring merchant dan nasabah pengguna agar dapat 

mencapai economics of scale yang memadai. 

Micro payment system yang memanfaatkan kehandalan chip atau smart 

cards, menawarkan berbagai kemudahan dan kelebihan dibandingkan dengan 

system pembayaran lainnya. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan 

aman yaitu dengan memasukkan kartu pada reader (contact) atau hanya 

didekatkan pada reader (contactless). Pengisian kembali nilai kartu relatif mudah 

dilakukan di outlet bank penerbit maupun pedagang  (merchant). 

Menilik keberhasilan yang diraih sistem pembayaran non-cash di Hong 

Kong, Singapore maupun Malaysia, dapat diperkirakan penerapan micro 

payment system di Indonesia memiliki prospek yang baik mengingat besarnya 

jumlah penduduk, beragamnya jenis transaksi yang dapat diterapkan serta 

kemudahan yang diperoleh. Penyelenggaraan non-cash payment system tidak 

terlepas dari peran switching companies (SC) sebagai penyedia jasa jaringan 

telekomunikasi bagi bank-bank peserta. Di Indonesia terdapat empat operator SC 

yaitu: ATM Bersama, Prima, Alto dan Link, yang melayani 101 bank dengan 

sekitar 14.712 unit mesin ATM dimana masing-masing SC melayani sekelompok 

bank tertentu.
17

 

                                                           
17 Bank Indonesia, Makalah Seminar Internasional “Toward a Less Cash Society in 

Indonesia” hal 37. 
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Saat ini, mengikuti tren pembayaran sebagaimana di Negara – Negara 

lain,  oleh beberapa penerbit e-money di Indonesia dikembangkan suatu model e-

money baru berbasis teknologi Near Field Communication (NFC) yaitu suatu 

teknologi penggunaan teknologi radio yang digunakan untuk sarana pembayaran 

yang cepat. Teknologi Komunikasi Medan Dekat (Near Field Communication / 

NFC) merupakan sebuah teknologi koneksi terbaru untuk perpindahan data 

berbasis teknologi RFID (Radio Frequency Identification).  Teknologi yang 

memungkinkan transaksi elektronik yang menggunakan smartphone menjadi 

suatu uang elektronik (e-money) dengan menggunakan radio frekuensi, 

memanfaatkan komunikasi data dengan ditumpangkan pada frekuensi yang 

disebut sebagai Komunikasi Medan Dekat atau Near Field Communcation 

(NFC). 

Teknologi Komunikasi Medan Dekat (Near Field Communication / NFC)  

secara teknis didefinisikan sebagai teknologi contactless  yang menggunakan 

frekuensi gelombang radio dengan cara menyentuhkan atau mendekatkan 

perangkat yang terkait (misalnya smartphone, tablet ) dalam jarak dekat. 

Teknologi NFC ini kompatibel dengan infrastuktur kartu cerdas contactless dan 

pembaca kartu cerdas contactless dan telah memiliki spesifikasi dan standarisasi 

tertentu yang yang di tetapkan asosiasi atau NFC Forum. 

Pengembangan Teknologi NFC adalah didasarkan pada suatu standar 

berbasis teknologi komunikasi nirkabel yang memungkingkan pertukaran data 

antara peralatan yang dipisahkan oleh jarak dekat.  Teknologi ini dapat 
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diaplikasikan di perangkat yang sangat luas, meliputi; Pembayaran di titik 

penjualan (Point of Sale / POS ), membaca informasi dan menarik penawaran 

meliputi misalnya kupon, diskon penjualan, pembayaran tiket untuk transportasi, 

akses parkir kendaraan, pembayaran parkir secara cepat, akses masuk secara 

aman ke gedung tertentu, pembayaran jalan tol,  pembayaran tiket masuk kereta 

commuter line, pembayaran tiket bioskop, pembayaran wahana permainan, 

pembayaran restoran cepat saji dan berbagai macam penerapan lainnya yang 

terus dikembangkan oleh berbagai macam vendor teknologi di industri ICT. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka 

permasalahan yang akan dirumuskan dapat dirumuskan sebagai berikut ini; 

1. Bagaimana legalitas uang elektronik (e-money) berbasis teknologi 

Komunikasi Medan Dekat  (Near Field Communication / NFC) menurut 

peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana sebaiknya pengaturan penggunaan uang elektronik (e-money) 

berbasis teknologi Komunikasi Medan Dekat (Near Field Communication 

NFC) di Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Transaksi Pembayaran yang dilakukan menggunakan e-money tidak 

memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah 

di bank, atau simpanan / deposit senilai uang tertentu di nomer selular, karena 
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untuk mendapatkan e-money tidak memerlukan konfirmasi dan notifikasi data 

semisal tanda tangan  atau personal identification number (PIN). Kehilangan 

kartu e-money atau smartphone dengan NFC yang sudah di isi e-money bukan 

merupakan tanggung jawab penerbit. Penerbit e-money tidak dapat memblokir e-

money yang hilang atau dicuri dan penerbit tidak akan mengganti sisa saldo e-

money yang hilang atau dicuri tersebut, karena nilai uang yang tersimpan bukan 

merupakan simpanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perbankan.  

Sebagaimana di jelaskan diatas, oleh karena itu maka  tujuan penelitian 

penulisan ini adalah dapat dijelaskan seperti berikut ini: 

1. Untuk mengetahui legalitas uang elektronik (e-money) berbasis teknologi 

Komunikasi Medan Dekat  (Near Field Communication / NFC) menurut 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan uang elektronik (e-money) 

berbasis teknologi Komunikasi Medan Dekat (Near Field Communication 

NFC) di Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam menambah pengetahuan dan pemahaman akan legalitas uang 

elektronik  (e-money) yang menggunakan teknologi komunikasi medan 

dekat (NFC). 
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1.4.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berupa 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan (policy) yang dipakai 

dalam pembuatan regulasi uang elektronik  (e-money) dengan basis 

teknologi tertentu  di Indonesia, namun secara lebih luas bermanfaat bagi 

kepastian hukum penggunaan e-money berbasis teknologi komunikasi 

medan dekat (NFC). 

1.5. Sistematika Penelitian. 

Sistem penulisan penelitian  tentang konsep pemikiran dalam tulisan 

ini akan penulis tuangkan dalam lima bab sebagai berikut : 

1.5.1.  BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar 

belakang dari permasalahan yang ada yaitu mengenai uang 

elektronik (e-money), berdasarkan latar belakang dalam pemikiran 

tersebut, kemudian akan diuraikan mengenai tujuan dilakukannya 

penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika yang digunakan 

dalam penulisan hasil penelitian. 

1.5.2.   BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tetang landasan 

teori dan kerangka konsepsional. Landasan teori berisi mengenai 

pengaturan hukum.  Selain itu akan diuraikan juga tentang pendapat 

para ahli hukum dalam pembahasan e-money berbasis teknologi 

NFC Kerangka Konsepsional ini juga berisi antara lain pengertian 



21 
 

yang membatasi penulisan penelitian antara lain e-money dan NFC 

dalam pengertian yang detail dan spesifik.  

1.5.3 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memuat jenis penelitian dan pendekatan yang 

digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, serta sifat analisis 

yang digunakan. Bahan–bahan penelitian yang digunakan dibagi 

menjadi 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.  

1.5.4. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas legalitas dan regulasi apa yang merupakan 

dasar hukum e-money berbasis NFC dan analisis peraturan 

perundang-undangan apa yang menjadi dasar legalitas e-money 

berbasis NFC tersebut legal menurut hukum Indonesia. Mengingat 

teknologi NFC dan ICT pada umumnya berkembang sangat pesat 

meninggalkan aturan-aturan normatif, Bab ini juga menganalis dan 

memberikan sumbangan pemikiran sebagai dasar pembuatan 

regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih sempurna dalam 

tata hukum Indonesia menyangkut uang elektronik (e-money) yang 

mengadopsi digunakannya teknologi komunikasi medan dekat (Near 

Field Communication (NFC) di Indonesia  

1.5.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 



22 
 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hal-hal yang 

dituangkan dalam bab-bab sebelumnya. Dimana di jelaskan panjang 

lebar mengenai uang elektronik  (e-money) berbasis NFC, baik dari 

sisi latar belakang teori, analisis dan kesimpulannya. 




