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TINJAUAN YURIDIS MENGENAI CASHLESS (PEMBAYARAN NON 

TUNAI) TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG - 

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG 

 

Abstrak 

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang lampau. Pada 

awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu masyarakat 

menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang atau disebut sebagai uang 

komoditas. Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi dan berbeda 

diantara kelompok masyarakat di dunia. Penggunaan logam seperti emas, perak 

dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk alam sebagai 

bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang dan 

lebih luas serta menjadi tempat penyimpan nilai yang bagus. Uang logam pada 

masanya sangat popular dan sampai saat ini masih digunakan walaupun sudah 

muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah 

besar dan E-Money yang mengunakan kartu kredit. Perkembangan sistem  

pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur 

sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan  fisik  uang  sebagai  

instrument  pembayaran.  Meski  fisik  uang sampai saat ini masih banyak 

digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan 

perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai 

(cash) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (noncash). 

pembayaran non tunai merupakan komponen dari peraturan yang baru oleh Bank 

Indonesia diharapakan dapat bisa memaksimalkan dan meningkatkan daya beli 

masyarakat yang nantinya akan berakibat pada peningkatan perekonomian di 

Indonesia. Karena transaksi non tunai bertujuan memberikan fasilitas dan 

keselamatan yang diberikan salah satunya ialah masyarakat tidak lagi membawa 

uang tunai dalam jumlah yang besar untuk bertransksi dan hanya membawa kartu 

sebagai ganti uang tunai, kondisi tersebut merupakan kelebihan dari bertransaksi 

non tunai dibandingkan dengan alat pembayaran tunai 

 

Kata Kunci: uang, pembayaran non tunai, perekonomian indonesia 

 

Abstract 

Money as a means of payment has been known for centuries ago. At first money 

only functioned as a medium of exchange. At that time the community used 

natural products as money or referred to as commodity money. The use of objects 

as money varies greatly and differs among people in the world. The use of metals 

such as gold, silver and other metals then replaces natural products as materials 

for making money because they are more practical and have a longer and wider 

life value and are good places for storing value. Coins of the time were very 

popular and are still used even though banknotes have emerged which are more 

practical to use for large transactions and E-Money using credit cards. The 

development of technology-based payment systems has significantly changed the 

architecture of conventional payment systems that rely on physical money as a 

payment instrument. Although physical money is still widely used by the world 
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community as a means of payment, but in line with the rapid development of 

payment system technology, cash payment patterns (cash) are gradually shifting 

towards non-cash payments (noncash). Non-cash payments are a component of 

the new regulations by Bank Indonesia, which are expected to be able to 

maximize and increase the purchasing power of the people, which in turn will 

result in an improvement in the Indonesian economy. Because non-cash 

transactions aim to provide the facilities and safety provided, one of which is that 

people no longer carry large amounts of cash to conduct transactions and only 

carry cards in exchange for cash, this condition is an advantage over non-cash 

transactions compared to cash payments 

 

Keywords: money, non-cash payments, indonesian economy 

 

1. PENDAHULUAN 

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang lampau. Pada 

awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu masyarakat 

menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang atau disebut sebagai uang 

komoditas. Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi dan berbeda 

diantara kelompok masyarakat di dunia. Penggunaan logam seperti emas, perak 

dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk alam sebagai 

bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang dan 

lebih luas serta menjadi tempat penyimpan nilai yang bagus. Uang logam pada 

masanya sangat popular dan sampai saat ini masih digunakan walaupun sudah 

muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah 

besar dan e-money yang mengunakan kartu kredit (Boediono, 1994). 

Perkembangan   sistem   pembayaran   yang   berbasis   teknologi   telah 

mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang 

mengandalkan  fisik  uang  sebagai  instrument  pembayaran.  Meski  fisik  uang 

sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat 

pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran 

yang pesat, pola pembayaran tunai (cash) secara berangsur beralih menuju 

pembayaran non tunai (noncash) (Ibrahim, 2006). 

Uang  memiliki  fungsi  yang  sangat  besar  dalam  kehidupan  sehari-

hari.  Layaknya fungsi uang sebagai  alat  pembayaran  dalam  transaksi  

ekonomi,  uang tidak terlepas  dari proses transaksi ekonomi di setiap negara.  
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Uang juga dapat dikatakan sebagai  indikator penting dalam perekonomian 

suatu negara. Hal ini disebabkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yakni, produksi, 

distribusi dan konsumsi berkaitan erat dengan uang. Pemerintah dalam hal ini 

bank sentral selaku otoritas moneter, seringkali menggunakan instrumen uang 

dalam melaksanakan kebijakannya dalam bidang ekonomi, khususnya bidang 

keuangan dan perbankan (S, dan Fauzie, 2014). 

Uang Rupiah menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata 

Uang selanjutnya disebut dengan UU Mata Uang yaitu mata uang adalah uang 

yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Rupiah. Dan dari pengertian tersebut uang itu lah yang dikatakan sebagai alat 

pembayaran yang sah (Suseno, 2005). Kemunculan pembayaran non tunai 

merupakan komponen dari peraturan yang baru oleh Bank Indonesia diharapakan 

dapat bisa memaksimalkan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya 

akan berakibat pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Karena transaksi non 

tunai bertujuan memberikan fasilitas dan keselamatan yang diberikan salah 

satunya ialah masyarakat tidak lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang 

besar untuk bertransksi dan hanya membawa kartu sebagai ganti uang tunai, 

kondisi tersebut merupakan kelebihan dari bertransaksi non tunai dibandingkan 

dengan alat pembayaran tunai. 

Prespektif islam tentang penggunan transaksi non tunai sampai dengan 

saat ini belum adanya fatwa terkait Unik yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan mengingat kegiatan ini sudah 

semakin berkembang serta melibatkan kebijakan pemerintah dan masyarakat luas, 

maka adanya fatwa dari DSN MUI merupakan suatu kebutuhan untuk 

menghindari adanya pertentangan ataupun permasalahan dikalangan masyarakat 

pengguna Uang Elektronik. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana Sistem 

Cashless (pembayaran non tunai) ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 7 Tahun 

2011 tentang Mata Uang? (2) Apa Akibat Penggunaan Sistem Cashless terhadap 

Perekonomian Indonesia? 
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Tujuan dari penelitian ini antara lain : (1) Untuk mengetahui Sistem 

Cashless (pembayaran non tunai) ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan UU 

No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (2) Untuk mengetahui Akibat Penggunaan 

Sistem Cashless terhadap Perekonomian Indonesia 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diambil yaitu : (1) Penelitian 

ini diharapkan dapat memeberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya 

dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. (2) 

Membuka wawasan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan 

permaslaahan-permasalahan nyata di masyarakat yang berakitan dengan bidang 

keahliannya (3) Memperoleh sumbangan nyata dalam bentuk partisipatif aktif 

dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan. 

 

2. METODE 

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian menggunakan 

metode normative. Jwnis kajian dalam pnelitian ini bersifat deskriptif. Data – data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang berupa bahan 

hokum primer, dan bahan hokum sekunder. 

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 

kualitatif. Dengan menganalisi data sekunder yang dihubungkan data primer, 

kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 

menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah 

kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bagaimana Sistem Cashless (pembayaran non tunai) ditinjau dari 

Hukum Islam dan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

Uang Elektronik (E-money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Menurut pasal 1 ayat 

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

(Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut: Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 

pemegang kepada penerbit; Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu 



5 

media seperti server atau chip;  Digunakan sebagai alat pembayaran kepada 

pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; Nilai uang 

elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan 

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai perbankan (Salsabila dan Pranoto, 2019). 

Jadi, uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, 

di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai e-money. Nilai e-

money ini yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang 

yang disetorkan. E-money merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya 

disimpan nilai uang secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada 

suatu media seperti server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan 

transaksi pembayaran. 

Dalam perspektif Undang-undang positif, jika kita membahas seputar 

perspektif undang undang maka akan sangat panjang sekali pembahasan dan 

undang - undang yang terkait, di sini akan membahas perspektif Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Pada undang - undang Nomor 7 

Tahun 2011 pada bab 1 pasal di sebutkan poin poin bahwasannya mata uang 

adalah uang yang di keluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia,pada 

pasal 2 disebutkan: 

“Bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

Rupiah”. 

 

Dalam 2 pasal di atas jelas di sebutkan : 

“Bahwa uang yang sah beredar dan digunakan dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah” 

3.2 Sistem Cashless (Pembayaran Non Tunai) Ditinjau Dari Perspektif 

Hukum Islam 

Uang elektronik sama halnya dengan uang karena mempunyai fungsi yang sama 

sebsgai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik tersebut 

dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai 

alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik 

yang dipindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke 
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terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang, ataupun satuan nilai 

dalam media uang elektronik . tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang 

pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (cash). 

Dengan dipersamakan uang elektronik dengan uang, maka pertukaran 

antara nilai uang tunai (cash) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran 

atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literature Fiqh Muamalat dikenal 

dengan Al-Sharf yaitu tukar menukar atau jaul beli mata uang (Bahri, 2012). 

Sebagian ulama berkata, “Uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para 

penggunanya sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu”. 

(Majmu‟ Fatawa, 19/251) yang berarti mata uang tidak harus terbuat dari emas 

maupun perak. Dalam fatwa islam lainnya menyebutkan bahwa :  

Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini 

meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat 

dari sisi nilai yang dipertanggungkan statusnya sama. Sehingga uang 

elektronik ini dihukumi sebagai „jumlah (mata  uang) yang bisa disimpan. 

(Fatawa Islam, no. 219328) (Luqman, 2017). 

 

3.3 Akibat Penggunaan Sistem Cashless terhadap Perekonomian Indonesia 

Risiko Bagi Perekonomian Disamping memberikan keuntungan bagi 

perekonomian sebagaiman dijelaskan diatas, terdapat pula beberapa risiko dari 

penerbitan dan penggunaan alat pembayaran non tunai yang dapat mempengaruhi 

ekonomi dan sistem keuangan :  Peningkatan default risks yang ditimbulkan dari 

penerbitan kartu kredit atau kartu pra bayar. Kedua jenis kartu ini memiliki 

potensi permasalahan dalam penyelesaian tagihan atau penyelesaian kliring 

bilamana terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang terlibat. Risiko default 

bisa disebabkan oleh nasabah yang seenaknya menggunakan fasilitas kartu ini 

namun tidak mau menyelesaikan tagihan. Dari sis penerbit, default juga 

disebabkan kurangnya kehati-hatian dalam proses persetujuan penggunaan alat 

pembayaran menggunakan kartu. Pengaturan yang jelas akan penerbitan kedua 

jenis kartu ini akan mengurangi dampak dari permasalahan ini. 

Risiko keamanan dari IT yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti menciptakan produk palsu, mencuri kartu atau data kartu 

milik orang lain. Jika kartu pembayaran non tunai dipalsukan atau dicuri itu 
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kemudian dapat ditukarkan ke dalam bentuk uang tunai atau aset lain maka hal ini 

tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait seperti 

penerbit maupun konsumen pengguna alat pembayaran non tunai. 

Peningkatan risiko kemanan terkait dengan IT dapat menyebabkan 

kegagalan dalan penyelesaian transaksi. Peningkatan risiko default dan reriko IT 

dapat mendorong kegagalan dalam sistem pembayaran. 

Kegagalan sistem pembayaran pada gilirannya dapat mendorong 

terjadinya ketidakstabilan dalam sistem keuangan karena saling ketergantungan 

antara sistem pembayaran dan sistem keuangan. 

3.4 Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna kartu E-Money jika 

terjadi kehilangan atau kerusakan kartu dilihat dari Perspektif Hukum 

Positif? 

Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan 

segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum serta untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada konsumen. Melihat pada ketentuan-ketentuan 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilik atau pemegang e-money berhak 

mendapatkan perlindungan hukum yang telah diakui dan dijamin perlindungannya 

oleh Negara.  Perihal kerugian akibat hilangnya uang elektronik tidak diatur 

secara tegas dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Namun 

dapat temui dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dicantumkan  tentang penerapan 

prinsip perlindungan konsumen yang mana penerbit diwajibkan untuk memiliki 

mekanisme penggantian kerugian yang diakibatkan bukan karena kesalahan atau 

kelalalian  pengguna. Penggantian kerugian finansial ini hanya memuat 

penggantian kerugian karena kesalahan dari penerbit. Namun tidak dijelaskan 

secara rinci perihal mengenai apa saja jenis kesalahan dan kelalaian pengguna 

tersebut. Selain itu dalam pasal ini tidak dijelaksan pula dalam hal apa saja 

konsumen dapat mengklaim penggantian kerugian dari penerbit. Dalam rangka 

memberikan perlindungan terhadap pengguna uang elektronik maka Bank 

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 

tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam peraturan 

tersebut diatur mengenai perlindungan yang mencakup perlindungan konsumen 
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dalam kegiatan jasa sistem pembayaran yang salah satunya adalah kegiatan uang 

elektronik. Selain pada peraturan tersebut dapat ditemukan pula mengenai 

perlindungan konsumen di dalam UUPK. Lebih lanjut Otoritas Jasa Keuangan  

mengeluarkan peraturan  tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

Nomor: 1/POJK.07/2013  untuk memberikan paying hukum serta perlindungan 

kepada konsumen khususnya dalam sector jasa keuangan. 

3.5 Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna kartu E-Money jika 

terjadi kehilangan atau kerusakan kartu dilihat dari Perspektif Hukum 

Islam? 

Fatwa menjelaskan bahwa jika media uang elektronik hilang maka nominal uang 

yang ada dipenerbit tidak boleh hilang. Uang elektronik itu disebut dengan 

Regristered karena uang elektronik ini dilindungi dengan system keamanan yang 

lengkap berupa PIN atau fingerprint yang dapat menjaga uang elektronik dari 

segala macam kejahatan atau kelalaian. Akan tetapi, perlu diingat pada uang 

elektronik Unregistered biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau Fingerprint. 

Pengaturan uang elektronik dengan Registered juga perlu diperhatikan Karena 

padakenyataannya uang elektronik Registered tidak menggunakan PIN hanya 

terdaftar saja, sehingga ini juga memicu terjadinya pencurian karena ketika kartu 

hilang maka uang tersebut juga hilang dan dapat dimanfaatkan orang lain karena 

tidak dilengkapi dengan PIN. 

Adanya fatwa tentang uang elektronik syari’ah dan Peraturan Bank 

Indonesia No. 20/6/PBI/2018 menjadikan bukti keseriusan terhadap fenomena 

uang elektronik, terutama uang elektronik syariah. Kehadiran fatwa uang 

elektronik syariah masih perlu ditinjau ulang karena dalam fatwa uang elektronik 

belum begitu detail. Ada beberapa point yang harus diberi penjelasan dalam fatwa 

tersebut 

3.6 Teori Perlindungan Hukum sebagai Konsumen pengguna E-Money di 

Indonesia? 

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dapat dilakukan melalui perlindungan 

preventif dan perlindungan represif. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa ada dua 

bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan 
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perlindungan hukum yang represif, yaitu: Perlindungan Hukum Preventif, 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran.  Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan 

hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat 

perbedaan kepentingan. 

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang 

elektronik dapat diwujudkan dengan pengaturan ketentuan tentang penggunaan 

perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, 

karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-

undang, yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pemegang kartu 

melalui pengaturan klausul-klausul dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan 

pemegang kartu. Bentuk perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak, 

baik penerbit maupun pemegang kartu melalui pola penyelesaian sengketa yang 

dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun upaya penyelesaian diluar 

pengadilan (non litigasi). 

Bentuk perlindungan hokum represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik 

penerbit maupun pemegang kartu Uang Elektronik melalui pola penyelesaian 

sengketa yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: melalui Pengadilan (upaya 

litigasi), alaternatif Penyelesaian Sengketa (upaya penyelesaian snegketa diluar 

pengadilan atau upaya non litigasi), yang meliputi: Konsultasi, bahwa pada 

prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara 

suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang 

merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut 

untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. 

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang 

sama ataupun berbeda. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa 

melalui penengah (mediator). Dari pengertian tersebut maka mediasi merupakan 

salah satu alternative penyelesaian snegketa sebagai terobosan atau cara-cara 

penyelesaian scara tradhisional melalui litigasi (berperkara di pengadilan). 

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah dengan 
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melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi 

dan mediasi sulit untuk dibedakan, namun ada perbedaan diantara kedua istilah ini 

yaitu konsiliasi lebih formal daripafa mediasi. Konsiliasi bias juga diselesaikan 

oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi 

konsiliasi. Penilaian Ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat 

teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli merupakan alternative penyelesaian 

sengketa duluar pengadilan, artinya bukan merupakan bagian dari lembaga 

litigasi, meskipun didalam perkembangannya ada juga yang menjadi bagian dari 

proses litigasi, seperti mediasi yang dilakukan dipengadilan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan litigasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa antara para 

pihak yang dilakukan dimuka pengadilan. 

E-money terdaftar dan e-money tidak terdaftar menyediakan berbagai jenis 

kenyamanan bagi pengguna. Kedua bentuk e-money memiliki tujuan yang sama, 

yaitu, sebagai alat pembayaran elektronik alih-alih uang tunai yang bertujuan 

untuk memberikan kemudahan bagi pengguna saat melakukan transaksi. Namun, 

hingga saat ini Peraturan Dewan Gubernur belum. Jika kita melihat Peraturan 

Bank Indonesia No. 20/6 / PBI / 2018 tentang E-Money dengan hati-hati, tidak 

ada ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi pengguna E-money secara 

eksplisit, khususnya perlindungan hukum bagi pengguna e-money yang tidak 

terdaftar. Karena semakin banyak digunakan, perlindungan hukum bagi pengguna 

e-money yang tidak terdaftar harus diatur secara tepat. Jika tidak, itu akan 

menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pengguna. 

Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum tersebut dapat muncul ketika kartu e-

money yang tidak terdaftar yang dimiliki oleh pengguna rusak atau hilang. 

Pengguna tidak dapat mengklaim kompensasi untuk nilai uang, yang masih 

tersimpan di kartu. Saat ini penggunaan uang elektronik yang tidak terdaftar 

meningkat secara signifikan, dan akan terus tumbuh di masa depan. Uang yang 

disimpan pada e-money yang tidak terdaftar mungkin dianggap sebagai nilai kecil. 

Namun, jika ada sejumlah besar pengguna uang elektronik yang tidak terdaftar 
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yang kartunya hilang atau rusak, seberapa besar kerugian yang akan diderita oleh 

para pengguna. Kartu e-money yang tidak terdaftar mungkin hilang, tetapi dalam 

kenyataannya, uang itu tidak hilang, masih ada dan berada di tangan penerbit. 

Situasi ini, tentu saja, akan merugikan pengguna dan menguntungkan penerbit. 

Selanjutnya, argumen yang mengatakan kehilangan atau kerusakan kartu e-money 

yang tidak terdaftar adalah sama dengan kehilangan uang tunai juga tidak pantas. 

Kehilangan uang tidak dapat dibandingkan dengan kehilangan kartu e-money 

yang tidak terdaftar. Jika uang hilang, pemilik secara otomatis akan kehilangan 

uangnya karena posisinya tidak diketahui. Namun demikian, jika kartu e-money 

yang tidak terdaftar hilang, hanya kartu yang hilang, tetapi uang yang sebenarnya 

masih ada dan berada di tangan penerbit. Situasi ini tidak cukup adil bagi 

pengguna. Ini dapat membahayakan pengguna dan menguntungkan penerbit. 

Kondisi ketidakadilan ini juga jelas bertentangan dengan hukum perlindungan 

konsumen, seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, perlindungan hukum 

bagi pengguna e-money yang tidak terdaftar harus diatur secara khusus (Rasyid 

dan Natali, 2019). 

3.7 Perlindungan Hukum Pengguna Electronic-Money dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan 

di Pasal 1 ayat 1 yaitu seluruh upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan 

kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

telah dijelaskan dalam Pasal 4 tentang hak-hak konsumen harus dilindungi, yaitu : 

Hak konsumen merupakan suatu hak untuk mendapatkan kenyamanan, 

keselamatan dalam menggunakan barang ataupun jasa telah dibuat oleh pelaku 

usaha. Konsumen mempunyai hak untuk memilih barang ataupun jasa serta 

mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar yang ditentukan untuk mendapatkan 

suatu jaminan yang pasti. Konsumen juga mempunyai hak untuk didengar 

keluhan dan pendapatnya terkait dengan kondisi barang dan jasa. Apabila suatu 

saat terjadi sengketa dalam penggunaan barang ataupun jasa, konsumen berhak 

untuk mengeluarkan pendapatnya dan melaporkan kepada pihak berwenang serta 
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mendapatkan advokasi dan penyelesaian yang patut dalam mendapatkan 

perlindungan konsumen. 

3.8 Perlindungan Hukum Pengguna Electronic-Money dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik 

Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 menjelaskan 

tentang penyelenggara electronic-money harus memenuhi prinsip dalam kegiatan 

transaksi yaitu tidak menimbulkan resiko terhadap sistem dengan sistem keuangan 

yang sehat tanpa adanya unsur penipuan. Penyelenggaraan electronic-money harus 

mempunyai manfaat dalam perekonomian masyarakat serta pihak penerbit juga 

harus berprinsip pencegahan terhadap pencucian uang, untuk mengantisipasinya 

perlu meningkatan perlindungan konsumen bagi penggunanya Akan tetapi, dalam 

penggunaan kartu electronic-money yang beredar di masyarakat, kebanyakan 

belum terdaftar di data penerbit, jadi kartu yang digunakan belum terdapatnya 

data identitas pengguna dan pengaman, sehingga sangat rawan kehilangan kartu 

apabila tidak disimpan dengan hati-hati. Penjelasan lebih luas terkait dengan 

penyelenggara electronic-money yang terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. 

3.9 Perlindungan Hukum Pengguna Electronic-Money dalam Fatwa DSN-

MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik 

Ketentuan dalam penggunaan electronic-money di dalam Fatwa DSN-MUI 

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, menyatakan bahwa: 

Electronic-money syariah merupakan suatu electronic-money yang berdasarkan 

ketentuan syariah. Berprinsip syariah meliputi berbagai kegiatan para pihak dalam 

penggunaan electronic-money mulai dari syarat, rukun, transaksi dan lain-lain 

sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ketentuan perundangan. Kegiatan 

transaksi electronic-money syariah tidak bertentangan dengan unsur halal. 

Ketentuan penggunaan akad dalam pembayaran dengan electronic-money yaitu 

bahwa pemegang kartu menggunakan akad wadiah atau akad qard. Penggunaan 

akad wadiah terdapat ketentuan yaitu uang yang tersimpan dalam kartu 

merupakan jenis titipan yang dapat digunakan oleh pemegang kartu sewaktu - 

waktu. Uang yang tersimpan tidak bisa digunakan oleh penerima titipan (pihak 
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penerbit), kecuali atas izin dari pemegang kartu Namun, apabila uang yang 

tersimpan dalam kartu dimanfaatkan oleh pihak penerbit, maka akad berubah 

menjadi akad qard karena bukan berbentuk titipan lagi, dan telah menjadi 

tanggung jawab penerima titipan dan pihak yang berkaitan dalam akad qard. 

Dalam hal ini, penerbit wajib membatasi penggunaan dana titipan dari pemegang 

kartu qard. Penerbit yang memanfaatkna dana titipan pemegang kartu tidak boleh 

bertentangan dengan kaidah islam dan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya 

terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai e-money. Nilai e-money ini yang 

terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. 

E-money merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya disimpan nilai uang 

secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti 

server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran 

Fiqh Muamalat dikenal dengan Al-Sharf yaitu tukar menukar atau jaul beli 

mata uang. Sebagian ulama berkata, “Uang adalah suatu benda yang disepakati 

oleh para penggunanya sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu 

atau kayu”. (Majmu‟ Fatawa, 19/251) yang berarti mata uang tidak harus terbuat 

dari emas maupun perak. Dalam fatwa islam lainnya menyebutkan bahwa :  

Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini 

meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat 

dari sisi nilai yang dipertanggungkan statusnya sama. Sehingga uang 

elektronik ini dihukumi sebagai „jumlah (mata  uang) yang bisa disimpan. 

(Fatawa Islam, no. 219328). 

 

Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian Merujuk kembali 

pada sejarah penggunan uang sebagai alat tukar, salah satu kunci diterima ataui 

tidaknya suatu jenis uang sebagai alat pembayaran adalah pertimbangan praktis 

dan ekonomis.. Bahwa penggunaan alat pembayaran non tunai oleh masyarakat 

secara luas dimungkinkan jika keberadaan alat pembayaran non tunai dapat 

memberikan manfaat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Perlindungan hak - hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(selanjutnya disebut UUPK). Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan bahwa setiap 

orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada dan tersedia di masyarakat 

untuk kepentingan sendiri, keluarga masyarakat ataupun makluk hidup lainnya 

dan tidak untuk diperdagangkan disebut dengan konsumen 

Fatwa tentang uang elektronik syari’ah dan Peraturan Bank Indonesia No. 

20/6/PBI/2018 menjadikan bukti keseriusan terhadap fenomena uang elektronik, 

terutama uang elektronik syariah. Kehadiran fatwa uang elektronik syariah masih 

perlu ditinjau ulang karena dalam fatwa uang elektronik belum begitu detai 

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dapat dilakukan melalui 

perlindungan preventif dan perlindungan represif. Menurut Philipus M. Hadjon 

bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif. 

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

disebutkan di Pasal 1 ayat 1 yaitu seluruh upaya yang dapat dilakukan untuk 

memberikan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hukum terhadap 

konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 4 tentang hak-hak konsumen harus 

dilindungi. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 menjelaskan tentang 

penyelenggara electronic-money harus memenuhi prinsip dalam kegiatan 

transaksi yaitu tidak menimbulkan resiko terhadap sistem dengan sistem keuangan 

yang sehat tanpa adanya unsur penipuan. Penyelenggaraan electronic-money harus 

mempunyai manfaat dalam perekonomian masyarakat serta pihak penerbit juga 

harus berprinsip pencegahan terhadap pencucian uang, untuk mengantisipasinya 

perlu meningkatan perlindungan konsumen bagi penggunanya. 

Ketentuan dalam penggunaan electronic-money di dalam Fatwa DSN-MUI 

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, menyatakan bahwa : 

Electronic-money syariah merupakan suatu electronic-money yang berdasarkan 

ketentuan syariah. Berprinsip syariah meliputi berbagai kegiatan para pihak dalam 
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penggunaan electronic-money mulai dari syarat, rukun, transaksi dan lain-lain 

sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ketentuan perundangan. Kegiatan 

transaksi electronic-money syariah tidak bertentangan dengan unsur halal. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasul penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi 

pihak-pihak terkait. 

Bagi pembuat kebijakan dalam hal ini Bank Indonesia Perlunya 

peningkatan dalam hal sarana dan prasarana transaksi non tunai (APMK) 

mengingat potensi daripada pembayaran non tunai ini kedepanya semakin baik. 

Dengan sistem pembayan non tunai ini Bank Indonesia tentunya akan 

menciptakan masyarakan yang berkecenderungan non tunai, mengingat transaksi 

ini lebih efisien dan aman dalam penggunaanya. Cakupan ini harus merata tidak 

hanya di wilayah perkotaan, melainkan diperluas sampai ke pelosok pedesaan. 

Selain itu, Bank Indonesia harus mampu mengaplikasikan teknologi disertai 

fasilitas hukum yang baik.  

Bagi Akademisi  penelitian ini diharapkan mampu menjadi pemicu dan 

acuan bagi peneliti selanjutnya dengan tema serupa yang dapat dikembangkan 

dengan lebih baik. Sehingga penelitian ini tidak hanya terhenti sampai disini 

saja, melainkan dapat dikembangakan secara berkesinambungan dan semakin 

lebih baik. 
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