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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pembangunan pada prinsipnya berkaitan dengan dua pilar utama, yaitu: 

negara dan rakyat. Negara merupakan penyelenggara pembangunan melalui 

organ pemerintahan dan rakyat adalah tujuan sekaligus menjadi subjek 

(partisipasif) di mana pembangunan dilaksanakan. Sebagai motor penggerak 

dan fasilitator, pemerintah harus menguasai tata kelola pembangunan agar 

kebijakan publik yang digulirkan untuk memberi nilai tambah akan serangkai 

dengan makna “esok yang lebih baik”.1 Pembangunan juga harus bertujuan 

untuk meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, kenyamanan, kemanan, serta 

memperluas lapangan kerja untuk masyarakat.2  Sehingga pembangunan 

merupakan proses berkelanjutan dan harus tanggap terhadap dinamika yang 

terjadi di masyarakat. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan perangkat komputasi, 

telekomunikasi, jaringan internet serta penggunaan yang semakin meluas di 

masyarakat telah mengubah pola hidup manusia yang lebih mudah, murah, 

                                                           
1 Tjahjo Kumolo dan Tim, Nawacita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Jakarta:Kompas 

Media Nusantara, 2017, hal.3 
2 Dedi Mahardi dan Agus Taher, 7 Pilar Pembangunan Bangsa, Jakarta:Bhuana Ilmu Populer, 

2018, hal. 9-10 
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dan cepat. 3 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 

sangat pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam 

berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya 

bentuk perbuatan hukum baru.4 Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang 

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan 

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana 

efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.5 

 Seluruh perkembangan dan teknologi baru memiliki satu karakter yang 

sama: semuanya menggunakan kekuatan luar biasa dari digitalisasi dan 

teknologi informasi.6 Tren digitalisasi ini mengarah pada keterbukaan yang 

lebih, artinya makin banyak data di dalam rantai pasokan, makin banyak 

perbandingan ujung-ke-ujung (peer-to-peer) dalam hal kinerja produk yang 

menggeser kekuatan ke pihak pelanggan.7  

 Dari prespektif ekonomi, tren transaksi perdagangan digital menunjukkan 

pertumbuhan yang sangat cepat dan menjadi salah satu landasan pembangunan 

yang ada di Indonesia.8 Beberapa tren ekonomi digital membawa dampak 

positif bagi Indonesia. Kementrian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan 

                                                           
3

 Melkior Nikolar Ngalumsine Sitokdana, Strategi Pembangunan Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, Yogyakarta:PT Kanisius, 2017, hal. 16 
4
 Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta;PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal.2 
5
 Bagian Umum Pejelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
6
 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Jakarta;PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 

14 
7
 Ibid, hal. 66 

8
 Sri Adiningsih, dkk, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia, Jakarta:PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2019, hal. 17 
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untuk mengimplementasikan kebijakan ‘Making Indonesia 4.0’ yang 

diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi riil 1-2% per tahun 

sehingga pertumbuhan PDB Indonesia akan naik menjadi 5% pada tahun 2018 

hingga 2030. 9  

 Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung, 

memfasilitasi, dan mendorong tumbuh dan berkembangnya transformasi 

digital.10 Transformasi digital ini difokuskan pada lima teknologi penggerak 

utama, yaitu artificial intelligence, human-machine interface, robotic, sensor, 

dan internet of things.11  

 Otoritas keuangan juga memberikan pengaruh besar terhadap terjadinya 

transformasi yang ada di Indonesia. Peran otoritas yang dimaksud adalah 

peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang tidak 

hanya fokus mengawasi jalannya financial technology (fintech), tetapi juga 

mendorong dan mendukungnya. Beberapa aturan dikeluarkan, seperti 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial.12 

 Perkembangan sistem keuangan dan pesatnya kemauan di bidang 

teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan 

                                                           
9 Ibid, hal  
10 Ibid, hal. 64 
11 Ibid, hal. 65 
12 Ibid 
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yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan 

baik dalam hal produk maupun kelembagaan.13 Perkembangan pemanfaatan 

teknologi internet dan komunikasi seperti smartphone mendorong 

berkembangnya bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan 

financial technology (fintech) sehingga memunculkan berbagai inovasi dan 

keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi seperti 

Penyelenggara Payment Gateway dan Penyelenggara Dompet Elektronik, 

serta Penyelenggara Penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi 

pendukung transaksi nirkontak (contactless).14  

 Saat ini alat pembayaran juga mengalami digitalisasi yaitu dengan 

hadirnya dompet elektronik (electronic wallet). Dompet Elektronik mulai 

digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi. Berbeda dengan uang 

elektronik yang menggunakan kartu sebagai alat pembayarannya, dompet 

digital hanya perlu menggunakan aplikasi pada ponsel.15 Dompet Elektronik 

menjadi pilihan dalam bertraksaksi, karena dengan hadirnya Dompet 

Elektronik maka para pengguna jasa Dompet Elektronik tidak perlu 

menyediakan uang kertas dan seluruh transaksi dapat dilakukan dari ponsel.  

 Dompet Elektronik (Electronic Wallet) yang selanjutnya disebut Dompet 

Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument 

                                                           
13Bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Kuangan 
14Bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 
15 https://www.liputan6.com/tekno/read/3889185/6-aplikasi-dompet-digital-tak-perlu-uang-tunai-

dan-kartu-untuk-transaksi, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 
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pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau 

uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan 

pembayaran. 16  Berdasarkan data Bank Indonesia daftar penyelenggara 

Dompet Elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per Juli 

2019 yaitu:17 

 

Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id) 

                                                           
16Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan 

Transaksi Pembayaran 
17https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/ptp/penyelenggara-

berizin/Contents/default.aspx, diakses 12 Oktober 2019 
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 Situs meta-search iPrice Group dan perusahaan analisis data App Annie 

mencatat perkembangan aplikasi dompet digital di Indonesia meningkat 

sekitar 50 persen sejak kuartal keempat tahun 2017 hingga kuartal kedua 

2019.18 

Data Bank Indonesia menunjukan, volume transaksi uang elektronik pada 

akhir tahun  2018 melonjak 209,8% dibandingkan tahun 2017 dan di Juli 2019 

nilai transaksi uang elektronik sudah melampaui nilai transaksi 2019.19 

Meskipun transaksi di pasar masih didominasi oleh cash (90%), tetapi 

pertumbuhan transaksi nontunai tersebut dinilai baik oleh pihak regulator.20 

Menurut Tanayastri Dini Isna di dalam artikelnya, manfaat yang bisa 

didapatkan dengan menggunakan layanan digital, khususnya dompet digital:21 

1) Kemudahan 

Kemudahan dalam transaksi menjadi kelebihan utama dompet digital. 

Menggunakan dompet digital, tidak perlu lagi membawa dompet yang 

penuh uang tunai, kartu debit/kredit dan mengantri untuk melakukan 

tarik tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dompet digital juga 

lebih aman dan mudah dibawa saat bepergian. Dalam keadaan darurat, 

menggunakan dompet digital dapat memudahkan anda. Sebagai contoh, 

                                                           
18 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190813171426-185-420987/makin-marak-aplikasi-

dompet-elektronik-naik-50-persen, diakses tanggal 10 Oktober 2019 
19 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/23/transaksi-uang-elektronik-melonjak-

2098-pada-2018, diakses tanggal 10 Oktober 2019 
20 https://www.wartaekonomi.co.id/read211053/6-manfaat-dompet-digital-bagi-keuangan-

anda.html, diakses tanggal 10 Oktober 2019 
21 Ibid  
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ketika harus membayar belanjaan online tetapi tidak bisa membayar 

secara langsung karena sedang berhalangan, maka bisa gunakan 

layanan dompet digital, seperti OneKlik milik BCA, OVO, dan 

sebagainya. 

2) Promosi 

Berbagai promosi yang disajikan oleh layanan pembayaran digital akan 

menguntungkan pengguna. Promosi seperti cashback atau diskon 

menjadi salah satu hal yang menarik pengguna untuk menggunakan 

layanan tersebut. Berdasarkan riset JakPat terhadap 1.625 responden 

pada Oktober 2018 lalu, sebanyak 65% responden menggunakan 

pembayaran digital ketika ada program promosi. Sementara, responden 

lain akan memakai layanan pembayaran digital saat tidak membawa 

uang ataupun kartu kredit/debit (60,2%), hampir setiap waktu (42,7%), 

dan merasa transaksi nontunai lebih baik daripada tunai (24,5%). 

Penawaran pada program seperti Pay Day dari Go-Pay dapat dirasakan 

oleh para pengguna dompet digital. Adapula yang memberikan poin 

imbalan serta tambahan produk gratis, seperti T-Cash.  

3) Terdapat History Transaksi 

Melansir Economy Times, CEO Outlook Asia Capital Manoj Nangpal 

berpendapat “Bila semua transaksi dicatat maka Anda dapat mengulas 

pengeluaran secara berkala, minimal satu hari sekali.” Hampir semua 



8 

 

 

 

layanan pembayaran digital menyajikan history transaksi pada 

aplikasinya. Mulai dari Go-Pay, OVO, T-Cash, dan lain sebagainya. 

4) Disiplin Anggaran 

Histori transaksi yang ada pada aplikasi dompet digital memudahkan 

untuk mengatur anggaran bulanan di bulan selanjutnya dan dapat 

menganalisis pengeluaran dalam sebulan, sehingga dapat menerapkan 

hasil analisis tersebut pada budgeting bulan depan. 

Penganggaran mampu membuat disiplin dalam keuangan karena telah 

menentukan batasan-batasan di setiap transaksi yang akan dilakukan. 

5) Keuntungan Tersirat 

Secara tidak langsung, tidak memiliki uang tunai membuat menolak 

seseorang yang ingin meminjam uang. Kelebihan lainnya, dapat 

membayar transaksi dengan jumlah yang tepat tanpa khawatir tidak ada 

kembalian dari pemilik toko. 

Seiring dengan perkembangan digitalisasi alat pembayaran penggunaan 

Dompet Elektronik, maka diperlukan juga kesadaran dan perlindungan konsumen 

dan masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan dampak dari 

penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang diketahui proses registrasi dompet 

elektronik dilakukan dengan pemberian data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

Kartu Keluarga (KK). Sebagai salah satu contoh, di bulan September tahun 2019 
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negara dikejutkan dengan berita tentang kebocoran data pribadi jutaan penumpang 

maskapai Malindo Air dan Thai Lion Air. 

Beberapa contoh kasus terkait kebocoran data lainnya adalah momen yang 

paling melekat pada tahun 2018 adalah skandal Cambridge Analytica yang terjadi 

pada pertengahan tahun lalu.22 Kala itu lebih dari 80 juta data pribadi pengguna 

Facebook bocor ke perusahaan pihak ketiga.23 Namun ternyata selama 2018 lalu, 

skandal kebocoran data tak hanya dialami oleh Facebook.24 Ada beberapa kasus 

yang juga menyeret perusahaan besar seperti Twitter dan Google. Secara 

keseluruhan, ditaksir lebih dari 1 miliar pengguna terpapar dampak kebocoran 

data.25 Menurut pakar privasi dari NordVPN, Daniel Markuson, kasus kebocoran 

data ini kini tak lagi pandang bulu, bahkan perusahaan besar pun rentan 

melakukan kesalahan.26 Berdasarkan data yang dirilis oleh Facebook, Indonesia 

menempati urutan ketiga dari perkiraan penyalahgunaan data pribadi oleh 

Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Sebanyak 1,096,666 

data pribadi pengguna Facebook Indonesia dari total keseluruhan data diduga 

telah disalahgunakan.27  

Hal tersebut semestinya membuat masyarakat makin berhati-hati dan 

membatasi diri dalam pemberian informasi data pribadi terutama informasi data 

pribadi melalui Dompet Elektronik. Selain itu, untuk mendukung keamanan dan 

                                                           
22https://tekno.kompas.com/read/2019/01/07/19310087/lebih-dari-1-miliar-data-netizen-bocor- 

pada-2018, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019. 
23 Ibid. 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdd1951d33c8/data-pribadi-bocor--bagaimana-

mekanisme-penyelesaiannya/, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 
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kelancaran penyelenggaraan jasa sistem pembayaran Bank Indonesia juga 

mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran baru, baik berupa Penyelenggara Payment Gateway, Penyelenggara 

Switching maupun Penyelenggara Dompet Elektronik.28  

Dampak dari kebocoran data pribadi dapat dijadikan suatu pelanggaran, 

Soemarno Partodihardjo dalam bukunya menyebutkan ada 3 (tiga) jenis kejahatan 

hukum di dunia maya, yaitu29 (i) pelanggaran isi situs web, (ii) kejahatan dalam 

perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan (iii) pelanggaran lainnya. Kasus 

kebocoran data pribadi tergolong dalam pelanggaran lainnya, di mana oknum 

yang mengambil data pribadi secara ilegal akan menggunakan data pribadi untuk 

tujuan kejahatan.  

Kejahatan yang pertama yaitu phising yang merupakan teknik untuk 

mencari (phising) personal information (alamat e-mail, nomor account) dengan 

mengirimkan e-mail seolah-olah datang dari bank yang bersangkutan, kedua yaitu 

cyber stalking yaitu segala bentuk kiriman e-mail yang tidak diinginkan oleh 

penerimanya adalah termasuk tindakan pemaksaan atau pemerkosaan. 30 Hal ini 

dikarenakan pengiriman e-mail umumnya menyembunyikan identitas aslinya 

sehingga pelakunya sulit untuk dilacak dan e-mail ini sulit untuk dihindari.31 

Dengan demikian diperlukan suatu aturan hukum yang akan mengarahkan 

                                                           
28 Bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 
29 Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta;PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal.147 
30 Ibid, hal 152 
31 Ibid, hal 152 
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kegiatan pemanfaatan IT kepada pemanfaatan yang baik, bertanggung jawab dan 

mempunyai nilai positif bagi masyarakat pada umumnya dan bukan aturan yang 

bersifat restriktif dan cepat memerlukan revisi.32 

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, 

dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 33  Perlindungan Data 

Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, 

pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpangan, penampilan, 

pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnaan Data Pribadi.34 

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia, asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:35 

1) Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi; 

2) Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) Berdasarkan Persetujuan; 

4) Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, 

penganalisisan, penyimpangan, penampilan, pengumuman, 

pengiriman, dan penyebarluasan; 

5) Kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan; 

                                                           
32 Ibid, hal 153 
33 Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik 
34 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik 
35 Ibid, Pasal 2 ayat (2) 
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6) Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada 

Pemilik Data Pribadi; 

7) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi; 

8) Tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan 

Pengguna; 

9) Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik 

Data Pribadi;dan 

10) Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi. 

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam 

Undang-Undang Perbankan berkenaan dengan masalah rahasia bank. Berdasarkan 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank wajib 

untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, 

kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, 

Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan 

perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam 

perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah 

penyimpan, di mana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini 

tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.36 

                                                           
36Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian) Cet. 1, Jakarta:PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005. hal. 179 
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Jika data pribadi dikaitkan dengan perlindungan konsumen untuk 

pengguna Dompet Elektronik, maka perlindungan data pribadi dapat dijadikan 

upaya menjamin kepastian hukum. Perlindungan Konsumen pada dasarnya 

merupakan segala tindakan yang dapat diupayakan untuk menjamin kepastian 

hukum demi memberi perlindungan kepada konsumen.37 Pasal 2 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 

Perlindungan Konsumen) mengatur:38 

“Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem 
perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 
keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi; 
menumbuhkan kesadaran pelaku usaha yang jujur dan bertanggung 
jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang/jasa yang 
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 
kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.” 

 

 Dalam hubungan antara penyelenggara dengan konsumen kerap kali 

konsumen berada pada pihak yang lemah.39 Ketidakseimbangan hubungan 

antara Penyelenggara dengan Konsumen tersebut antara lain disebabkan 

karena terdapatnya asymmetric information dan power imbalances, rendahnya 

kualitas pelayanan kepada konsumen, penyalahgunaan data pribadi 

Konsumen, dan kurang efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa antara 

                                                           
37 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
38 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 
39 Bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang 

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran 
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penyelenggara dengan konsumen.40  Perlindungan Konsumen diciptakan 

dengan mengakomodasi prinsip Perlindungan Konsumen yang berlaku 

sebagai standar internasional, yang meliputi prinsip keadilan dan keandalan, 

transparansi, perlindungan data pribadi, serta penanganan dan penyelesaian 

pengaduan Konsumen secara efektif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh 

Penyelenggara diharapkan dapat menciptakan keseimbangan hubungan antara 

penyelenggara dengan konsumen, sehingga dapat mendukung terciptanya 

iklim usaha industri Sistem Pembayaran yang sehat.41 

 Berdasarkan tinjauan di atas bahwa penggunaan dompet elektronik 

dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi, sehingga setiap tahunnya 

pengguna dompet elektronik meningkat dan menjadi industri bisnis yang 

diminati perusahaan, namun disisi lain belum adanya kepastian hukum yang 

jelas mengenai pengaturan data pribadi khususnya bagi pengguna dompet 

elektronik, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian karya tulis dengan 

judul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA 

DOMPET ELEKTRONIK” dan mencoba memberikan jawaban terkait 

kepastian hukum dan melindungi kepentingan konsumen pengguna dompet 

elektronik terhadap data pribadi mereka.  

 Kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi penulis temukan 

didalam karya ilmiah fakultas hukum di perguruan tinggi baik dalam lingkup 

telekomunikasi maupun transaksi elektronik, contoh karya ilmiah tesis yang 

                                                           
40 Ibid 
41 Ibid 



15 

 

 

 

penulis temukan yaitu (i) Rizka Nurdinisari pada tahun 201342, karya ilmiah 

ini menintik beratkan mengenai perlindungan data pribadi dalam 

penyelenggara telekomunikasi, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha 

untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan jasa telekomunikasi dan dengan 

menggunakan metode yurudis normatif Rizka Nurdinisari  memaparkan 

penelitiannya untuk menginformasikan mengenai ketentuan hukum 

perlindungan data pribadi di Indonesia dalam menerima informasi promosi 

yang merugikan (spamming), meskipun perlindungan data pribadi belum 

terdapat dalam pengaturan tentang perlindungan konsumen dalam Undang-

Undang Telekomunikasi, penelitiannya juga dilakukan dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yaitu di Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; (ii) Risya 

Dameris pada tahun 201343 dalam penelitian karya ilmiahnya menitik beratkan 

mengenai ketentuan hukum terkait data pribadi secara global dan regional 

khususnya dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik di Indonesia. 

Pelaksanaan pertukaran data dalam rangka perdagangan internasional, 

perbedaan standar perlindungan data pribadi yang dapat menjamin 

perlindungan data pribadi sehingga menibulkan kepercayaan di negara-negara 

yang khususnya memandang pengaturan perlindungan data pribadi dengan 

                                                           
42  Rizka Nurdinisari, Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna 
Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi 
Promosi Yang Merugikan (Spamming), Jakarta:Universitas Indonesia, 2013 
43 Risma Dameris, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Terkait data Pribadi Dalam 
Transaksi Elektronik Berdasarkan Best Practices di Indonesia, Jakarta:Universitas Indonesia, 
2013 
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cara government rule yang dianut oleh Uni Eropa. Fokus pembahasan karya 

ilmiahnya adalah beberapa best practice  yang berkembang dalam praktik 

bisnis di internasional yaitu berdasarkan OECD Guidelines 1980 dan APEC 

Privacy Frame Work 2004.  

 Sedangkan penelitian ini berbeda dengan yang disebutkan diatas, 

penulis menitik beratkan pada perlindungan data pribadi terhadap pengguna 

Dompet Ektronik. Penulis mencoba meneliti beberapa peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan perlindungan pengguna Dompet Elektronik 

khususnya mengenai data pribadi pengguna yang merupakan salah satu 

persyaratan dari penyelenggara Dompet Elektronik dan meneliti bagaimana 

tanggung jawab penyelenggara jasa Dompet Elektronik apabila terjadi 

kebocoran data, penelitian yang dilakukan yaitu dengan melihat beberapa 

peraturan perundang-undangan khususnya di dalam peraturan perundangan di 

bidang perbankan dan perlindungan konsumen. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pengguna 

 dompet elektronik berdasarkan Peraturan Perundangan di Bidang 

 Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen? 

1.2.2. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara jasa dompet elektronik apabila    

terjadi kebocoran data pribadi jasa pengguna dompet elektronik? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi 

pengguna dompet elektronik berdasarkan Peraturan Perundangan di 

Bidang Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen. 

1.3.2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyelenggara jasa dompet 

elektronik dalam melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi 

pemilik dompet elektronik. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Segi Teoritis 

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan 

manfaat analisis hukum dan  ilmu pengetahuan tentang perlunya perlindungan 

data pribadi dalam aktivitas transaksi pembayaran online, khusunya yang 

berkaitan dengan penggunaan transaksi dompet elektronik. Manfaat dari 

penelitian ini juga agar penyelenggara jasa dompet elektronik mengambil langkah 

preventif yang cukup untuk menghindari risiko dan memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum bagi pengguna dompet elektronik. 

b. Segi Praktis 

Manfaat penelitian ini dari segi praktis diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik penyedia dan pengguna 

dompet elektronik khususnya terkait risiko-risiko yang dapat timbul sehubungan 
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dengan pemberian data pribadi oleh pengguna dan calon pengguna dompet 

elektronik. 

1.5. Sistematika Penelitian 

Laporan penelitian ini akan dibuat dalam lima bab yang tersusun dalam 

bab-bab sebagai berikut : 

Bab I: Pendahuluan. 

Pada bagian ini pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kerangka teori sebagai analisis rumusan 

masalah dalam penelitian ini, juga memuat kerangka konseptual. 

Bab III: Metodologi Penelitian 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang konsep metodologi penelitian 

hukum, jenis-jenis metode penelitian hukum, serta menjelaskan metodologi yang 

digunakan penulis, termasuk menjelaskan sumber data dan cara pengumpulan data 

penelitian ini. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis 

Pada bab ini, penulis akan berusaha menjawab dua pertanyaan penelitian yang 

diajukan dalam penelitian ini. Penyajian analisa pada bagian ini akan disajikan 

dalam dua garis besar berdasarkan pertanyaan penelitian. Pada sub-bab pertama, 

penulis akan mengawali analisa dan menjelaskan pengaturan hukum tentang 

perlindungan data pribadi pengguna dompet elektronik berdasarkan Peraturan 
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Perundangan Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen beserta aturan-aturan 

turunannya. Pada sub bab berikutnya, penulis akan menjelasan tanggung jawab 

penyelenggara jasa terkait kebocoran data pribadi dan masih lemahnya pengaturan 

terkait perlindungan data pribadi. 

Kedua, penulis menjelaskan tanggung jawab penyelenggara jasa dompet 

elektronik secara hukum apabila terjadi kebocoran data pribadi pengguna 

elektronik. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dan saran hasil dari penelitian penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


