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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju dan 

terus berkembang dengan pesat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

semakin banyak macam teknologi yang bermunculan, seperti 

Teknologi informasi dan teknologi yang berbasis elektronik, 

khususnya internet. Pengguna internet menunjukkan adanya 

peningkatan yang signifikan. Terutama penggunaan internet lewat 

smartphone atau ponsel pintar. 

Perkembangan teknologi ini mampu untuk merespon 

keinginan konsumen dimana pada saat ini masyarakat banyak 

menginginkan hal yang dapat memberikan kemudahan bagi mereka 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mulai dari kemudahan 

pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga transaksi 

apapun tanpa memerlukan waktu yang lama.  

Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh 

kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan telah semakin 

meluas serta beragam tantangan potensial yang dihadapi oleh 

individu-individu, bisnis dan masyarakat pada umumnya. 

Contohnya adalah, kemajuan dalam layanan perbankan elektronik 

dan kemungkinan untuk transaksi tanpa uang tunai serta pergerakan 
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modal dan pendapatan yang cepat diseluruh dunia telah menjadi hal 

yang ssangat penting untuk bisnis yang menggunakan cara tersebut, 

meskipun akan ada kekhawatiran ataupun konsekuensi yang buruk 

akibat dari penyalahgunaan.1 

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital 

sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech atau 

Teknologi Finansial. Istilah fintech merupakan sebuah layanan 

keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan 

semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan 

kapan saja. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 

menjelaskan bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan 

teknologi dalam sistem keuangan yang mengahsilkan produk, 

layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat 

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, 

dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalam sistem 

pembayaran.  

Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di 

bidang keungan, fintech memiliki fungsi beragam yang diyakini 

mampu berkembang secara cepat. Saat ini fintech mampu melayani 

uang elektronik (electronic money), virtual accout, aggregator, 

																																																								
1 Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), Hal. 8. 
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lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya. 

adapun fintech didirikan oleh perusahaan konvensional, tetapi tidak 

sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup.  

Perkembangan bisnis fintech banyak dipengaruhi oleh 

kemajuan bisnis online (online business) dan perdagangan secara 

elektronik (e-commerce). kemajuan bisnis tersebut dikarenakan 

generasi milenial pada saat ini lebih banyak menghabiskan 

aktivitasnya melalui internet, yang salah satunya adalah berbelanja 

secara online (online shopping). Dengan berbelanja melalui internet 

memicu munculnya aplikasi sistem pembayaran berbasis fintech 

yang dapat memudahkan dan juga lebih praktis dibandingkan 

dengan pembayaran dengan uang, cek, giro atau transfer bank. 

Fintech mulai bermunculan setelah banyaknya startup 

company atau perusahaan rintisan mengeluarkan produk-produk 

fintech. Dan generasi milenial lah yang banyak membuat beragam 

produk fintech semakin meningkat. Semakin lama semakin terlihat 

bahwa perusahaan startup ini menjadi penting karena Indonesia 

butuh lapangan pekerjaan yang banyak. Indonesia membutuhkan 

perusahaan kecil. Jika hal ini dapat tercapai maka akan banyak 

lapangan pekerjaan yang diciptakan anak muda dan semua 

berkualitas. Juga akan membantu negara dalam mensejahterahkan 

masyarakatnya.  
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Salah satu aplikasi startup yang sudah tidak asing lagi di 

kalangan masyarakat adalah GO-JEK. Melalui aplikasi gojek 

tersedia berbagai macam jasa yang langsung dapat diakses dari 

ponsel pintar (smartphone) para penggunanya. Selain memudahkan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, di dalam aplikasinya gojek 

juga memberikan kemudahan untuk proses pembayarannya, yaitu 

melalu sistem GOPAY. GOPAY adalah Dompet Elektronik (e-

wallet) yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam 

aplikasi GO-JEK. 

Lembaga negara independen yang dapat melakukan 

pengaturan dan pengawasan bisnis fintech di Indonesia adalah Bank 

Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi dalam hal 

ini yang dibahas adalah salah satu jenis fintech yang berbentuk sistem 

pembayaran yang merupakan otoritas dari Bank Indonesia. Tugas 

Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi usaha jasa “Sistem 

Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial”.  

Salah satu contohnya adalah e-wallet atau Dompet 

Elektronik yang adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik 

dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu 

dalam bentuk saldo. Pembayaran dengan menggunakan e-wallet 

dapat meningkatkan kenyamanan dengan melakukan transaksi-

transaksi tersebut yang dilakukan secara cepat dan lebih efisien atau 
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praktis dari berbagai macam alat yang terhubung kepada jaringan 

global. 

E-wallet merupakan suatu wadah untuk menggunakan uang 

dalam bentuk digital sebagai pengganti uang cash menjadi cashless. 

Dompet Elektronik dapat digunakan untuk transaksi baik yang 

sifatnya online maupun offline. Kelebihan dari menggunakan 

Dompet Elektronik ini salah duanya adalah pencatatan transaksi 

sudah secara otomatis masuk didalam sistem, jadi tidak butuh lagi 

bon atau kwitansi fisik yang biasanya didapat jika melakukan 

pembayaran dengan uang tunai. Selain itu, dari segi perlindungan 

hukum juga lebih baik karena dengan menggunakan Dompet 

Elektronik sudah tidak mungkin lagi ditemukan adanya uang palsu, 

seperti yang kerap beredar dipasaran dalam uang tunai. 

Penyedia e-wallet di Indonesia memang sudah banyak, 

termasuk 36 daftar penyelenggara yang sudah memperoleh izin dari 

Bank Indonesia per 24 Mei 2019.2 Contohnya seperti: PT Visionet 

Nasional yang produknya adalah OVO, PT Bank Central Asia Tbk 

yang produknya adalah Sakuku. Dan salah satu produk e-wallet yang 

akan dibahas dalam penelitian ini lebih lanjut adalah adalah GOPAY 

yang dikeluarkan oleh PT Dompet Anak Bangsa.  

																																																								
2 Bank Indonesia, “Informasi Perizinan Penyelenggara Dan Pendukung Jasa 

Sistem Pembayaran” https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-
perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx, diakses 12 
September 2019. 
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GOPAY bukanlah e-wallet pertama yang lahir di Indonesia. 

Namun, bisa disebut sebagai yang pertama yang mempopulerkan 

sistem transaksi Dompet Elektronik. Cikal bakal GOPAY mengakar 

pada fitur bernama GO-JEK Credit, semacam pulsa yang bisa 

digunakan membayar layanan GO-JEK. Pada Mei 2016, GO-JEK 

Credit berubah menjadi GOPAY dan berdiri di bawah naungan PT 

Dompet Anak Bangsa, Sebagai penyelenggara dan pendukung jasa 

sistem pembayaran atas izin dari Bank Indonesia No. 16/98/DKSP 

tertanggal 17 Juni 2014.  

GOPAY memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang 

dapat digunakan sebagai instrument pembayaran yang sah, yang 

nilainya sama dengan nilai uang tunai yang disetor pertama kali 

dalam rekening GOPAY. Akun GOPAY adalah akun yang diberikan 

kepada pengguna GOPAY selama pendaftaran. Akun ini akan dibuat 

berdasarkan informasi yang pengguna berikan selama proses 

pendaftaran. Layanan GOPAY meliputi: 

a. Top Up 

Top up adalah layanan untuk mengisi saldo dalam akun 

GOPAY yang dapat dilakukan melalui driver GO-JEK, 

transfer melalui bank tertentu di Indonesia atau melalui 

institusi atau platform lain yang dapat ditentukan dari 

waktu ke waktu oleh PT Dompet Anak Bangsa.  

b. Pembayaran 
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Pembayaran adalah pembayaran melalui GOPAY untuk 

membayar tagihan transaksi untuk bisnis yang 

menawarkan layanan mereka dan untuk membayar 

tagihan yang dapat dilakukan melalui GOPAY dari 

waktu ke waktu. Setiap Pembayaran akan secara 

otomatis mengurangi saldo GOPAY pengguna dengan 

jumlah yang sama. 

c. Transfer Dana 

Transfer Dana adalah layanan yang tersedia di GOPAY 

untuk mentransfer dana ke akun GOPAY lainnya yang 

secara otomatis akan mengurangin saldo yang tercantum 

dalam akun GOPAY pengguna, dan meningkatkan saldo 

akun GOPAY pihak lain dengan jumlah yang sama.  

Peneliti memilih GOPAY dalam penulisan skripsi ini karena 

perkembangan penggunaan GOPAY sangat pesat. Menurut hasil 

riset dari lembaga riset independen di bawah naugan Financial 

Times, FT Confidential Research Mobile Payment merilis risetnya 

yang menyatakan bahwa GOPAY menjadi e-wallet paling banyak 

digunakan di indonesia. GOPAY memimpin dengan jumlah 

pengguna yang mencapai hampir tiga perempat jumlah pengguna 

Dompet Elektronik dibandingkan dengan e-wallet lainnya.3  

																																																								
3 Kata data, “Dua Riset Sebut Go-Pay Dominasi Pasar Pembayaran Digital di 

Indonesia” https://katadata.co.id/berita/2019/01/22/dua-riset-sebut-go-pay-dominasi-
pasar-pembayaran-digital-di-indonesia, diakses 22 September 2019 
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 Riset dari Fintech Report 2018 dari Dailysocial.Id4 bersama 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan platform survei JAKPAT 

menyebutkan bahwa jumlah pengguna GOPAY mencapai 79 persen 

dari jumlah responden yang menggunakan layanan keuangan digital. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa GOPAY adalah salah satu e-

wallet yang penggunanya banyak dan perkembangannya pesat.  

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan 

negatif. Aspek positifnya bahwa dengan pengembangan kegiatan 

transaksi secara online memberikan kemudahan dan efisiensi bagi 

para pengguna e-wallet. Aspek negatif dari pengembanan ini adalah 

berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan 

menggunakan media elektronik ini dan secara yuridis terkait pula 

dengan perlindungan hukum bagi para konsumen atau pengguna. 

Dengan adanya aplikasi sistem pembayaran berbasis fintech 

tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang dirugikan, 

terutama dari sisi pengguna. Hal yang dapat merugikan pengguna 

adalah jika pengguna kehilangan saldo mereka dalam pembayaran 

online GOPAY, lebih tepatnya pada saat pengguna melakukan Top 

Up atau isi ulang saldo mereka melalui bank dan juga melalui driver 

Go-Jek tetapi tidak masuk kedalam rekening GOPAY para 

pengguna.  

																																																								
4 Daily Social, “Laporan DailySocial: Fintech Report 2018” 

https://dailysocial.id/post/fintech-report-2018, diakses 22 September 2019 
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Contoh kasus terhadap hal ini yang dikutip dari berita 

Liputan 65 pada tanggal 21 Maret 2019 terdapat beberapa pengguna 

yang mengaku telah melakukan isi ulang GOPAY tetapi tidak masuk 

ke dalam saldo rekening mereka. Hal ini dikeluhkan langsung 

kepada pihak GO-JEK Indonesia melalui akun twitter, dan terdapat 

salah satu penggua yang menyatakan bahwa telah berhasil 

melakukan isi ulang melalui m-banking sebesar Rp 400.000 yang 

juga melampirkan bukti mutasi rekening telah melakukan top up 

atau isi ulang, namun belum masuk ke saldo GOPAY. Tetapi terlihat 

tidak ada balasan yang pasti dari pihak GO-JEK Indonesia terhadap 

para pengguna yang saldonya hilang.  

Kekhawatiran kurangnya perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam transaksi pembayaran dengan e-wallet masih besar 

kemungkinannya. Apalagi biasanya mereka yang melakukan 

transaksi pembayaran e-wallet jumlahnya ribuan. Dari segi hukum 

ini menjadi persoalan tersendiri. Beberapa permasalahan hukum 

yang muncul dalam sistem pembayaran e-wallet di antaranya: 

pertama, keabsahan kontrak itu sendiri yang dilakukan dengan 

menggunakan media elektronik. kedua, pengakuan terhadap digital 

signature sebagai alat bukti yang sah. Ketiga, upaya penyelesaian di 

																																																								
5 Liputan 6, “Ramai Pengguna Gojek Keluhkan Isi Ulang Gopay Tak Masuk Ke 

Saldo” https://www.liputan6.com/tekno/read/3922630/ramai-pengguna-gojek-keluhkan-
isi-ulang-gopay-tak-masuk-ke-saldo, diakses 12 September 2019. 
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antara para pihak jika terjadi sengketa. Ketiganya ini sangat relevan 

apabila dikaitkan dengan aspek perlindungan hukum bagi pengguna 

jasa pembayaran elektronik.  

Kontrak yang digunakan dalam media elektronik, pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan 

adanya pengertian dari kontrak elektronik. Dimana kontrak 

elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem 

elektronik. Hal tersebut kerap ditemukan pada saat konsumen 

pengguna e-wallet ingin membuat akun rekening, akan ada 

perjanjian baku antara pengguna dengan penyelenggara jasa 

pembayaran. Yang harus disetujui terlebih dahulu oleh para 

pengguna, dan jika tidak ada setuju terhadap perjanjian baku 

tersebut maka pengguna tidak dapat membuat akun rekening dalam 

e-wallet.  

Menurut Mariam Darus Badrulzaman suatu perjanjian dapat 

dikatakan perjanjian baku jika: pertama, isinya ditetapkan secara 

sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat. Kedua, 

masyarakat (konsumen) sama sekali tidak ikut bersama-sama 

menentukan isi perjanjian. Ketiga, terdorong oleh kebutuhannya, 

konsumen terpaksa menerima perjanjian itu. Keempat, bentuk 

tertentu (tertulis). Kelima, dipersiapkan terlebih dahulu secara 



	

	 11	

massal dan kolektif.6  Jadi bisa dikatakan perjanjian atau kontrak 

yang dibuat oleh GOPAY kepada konsumennya merupakan 

perjanjian baku, karena telah melengkapi ciri-ciri perjanjian baku 

yang dipaparkan diatas.  

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepasitan hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi 

pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia 

indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara 

Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi 

negara. Undang-undang perlindungan konsumen ini merupakan 

payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum 

di bidang perlindungan konsumen. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem 

Pembayaran, menjelaskan pengertian dari perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran. 

Maka dalam penulisan penelitian ini akan mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas kehilangan 

																																																								
6 David M.L. Tobing, Klausula Baku: Paradox Dalam Penegakan Hukum 

Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hal. 25.  
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saldo GOPAY tersebut. Perlindungan hukum sangat penting bagi 

konsumen atau pengguna GOPAY karena hal tersebut dapat 

menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian materiil maupun 

immateriil.   

Peneliti menemukan hasil penelitian serupa yang dibuat pada 

tahun 2017 oleh Selly Kusuma Wardhani dengan judul Tanggung 

Jawab Hukum Penerbit Produk Fintech Terhadap Pengguna T-Cash 

Sebagai Aplikasi Berbasis Mobile Payment Atas Kehilangan Saldo 

Dalam Pembayaran Online, dari kampus Universitas Brawijawa. 

Perbedaanya dengan penelitian ini terletak pada objeknya dimana 

peneliti meneliti produk fintech GOPAY bukan T-Cash. Dan dalam 

skripsi yang tidak ada membahas faktor wanprestasi di dalamnya. 

Karena memang di dalam perjanjian baku GOPAY, tidak ada 

klausula yang menyatakan bahwa jika saldo gopay hilang atau tidak 

masuk pada saat top up, akan menjadi tanggung jawab GOPAY. 

Maka dari itu tidak ada wanprestasi pada masalah ini. Sedangkan 

pada penelitian yang serupa membahas adanya wanprestasi yang 

dilakukan oleh penyelenggara jasa pembayaran T-Cash.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, 

peneliti mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

PENGGUNA GOPAY ATAS KEHILANGAN SALDO DALAM 

PEMBAYARAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK” dalam 

penulisan skripsi ini.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat yakni: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen 

yang kehilangan saldo dalam GOPAY setelah melakukan isi 

ulang atau top up? 

2. Bagaimana Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh PT Dompet 

Anak Bangsa yang Mengandung Klausula Baku Dalam Syarat 

dan Ketentuan GOPAY? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 

1. Untuk menganalis bentuk perlindungan hukum untuk konsumen 

yang kehilangan saldo GOPAY setelah melakukan isi ulang atau 

top up 

2. Untuk menganalisis Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh PT 

Dompet Anak Bangsa yang Mengandung Klausula Baku Dalam 

Syarat dan Ketentuan GOPAY. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini 

memberikan suatu perspektif hukum mengenai perjanjian 

yang berlandaskan digital dan dapat mengetahui bagaimana 
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perlindungan konsumen terhadap Perusahaan yang 

menawarkan produknya baik barang maupun jasa melalui 

platform digital terhadap kerugian yang dialami oleh 

konsumen. Serta, diharapkan dapat memberikan inspirasi 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya 

hukum perdata dalam bidang digital seperti Teknologi 

Finansial (fintech) 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Untuk memberikan gambaran pengetahuan bagi 

masyarakat luas khususnya para konsumen yang sering 

melakukan transaksi online dengan menggunakan e-wallet 

jika saldo GOPAY mereka hilang atau tidak bertambah 

setelah melakukan isi ulang atau top up, bagaimana 

hukumnya dan bagaimana cara penyelesainnya. Serta 

memberikan informasi bahwa klausula baku seperti apa 

yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian digital atau 

kontrak elektronik. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. 

Sistematika penulisan ini dibuat agar pembaca dapat memahami 

makna penulisan skripsi ini serta memperoleh manfaat dan tujuan 

penulisan. 
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Untuk mempermudah pembaca memahami penulisan skripsi 

ini maka penelitiakan menjabarkan ke dalam isi tulisan secara 

keseluruhan, penelitimembuat sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

  BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang isinya berupa 

pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika 

penulisan. 

  BAB II, TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian yang membahas tentang landasan 

teori dari Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum 

Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Umum Tentang 

Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian, Tinjauan 

Umum Tentang Klausula Baku, Tinjauan Umum Tentang Sistem 

Elektronik, Tinjauan Umum Tentang Teknologi Finansial, Tinjauan 

Umum Tentang Bank Indonesia (BI).  Pada BAB II terdapat 

landasan konseptual yang isinya akan membahas tentang konsep 

dari Kehilangan Saldo, Uang Elektronik, Kontrak Elektronik, 

Dompet Elektronik. 

  BAB II. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bagian yang membahas metode 

penelitian dari metode pendekatan, jenis penelitian, sumber data 
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penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

  BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan disajikan data-data penelitian, seperti data-data 

penyebaran kuesioner terhadap pengguna GOPAY, wawancara 

dengan pihak GOPAY, dan wawancara dengan pihak Bank 

Indonesia. 

Pada bab ini juga memuat analisis data wawancara yang 

akan menjawab rumusan masalah dari skripsi ini, yaitu bentuk 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang kehilangan saldo 

dalam GOPAY setelah melakukan isi ulang atau top up, serta 

Bagaimana pertanggungjawaban PT. Dompet Anak Bangsa kepada 

konsumen pengguna GOPAY yang mengalami kehilangan dalam 

saldo GOPAY. 

  BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian yang berisikan kesmpulan dari 

pokok-pokok bahasan disertai dengan saran-saran bagi 

permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, untuk 

memperbaiki kekurangan yang ada dan untuk pengembangan di 

masa yang akan datang.  

 

 

 


