
1 

BAB III  

TEORI BANK INDONESIA TENTANG PENGGGESEKAN GANDA 

(DOUBLE SWIPE) DAN PERMASALAHAN   

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Bank Indonesia  

1. Pengertian Bank  

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-

jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap 

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah 

hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.  

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Dalam Pasal 1 

angka (2), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
19

  

2. Pengertian dan Fungsi Bank Indonesia 

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan 

merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Menurut Goodhart (1985) bank sentral merupakan 

institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan 

khusus sebagai bank pemerintah kemudian berkembang menjadi institusi 

independen yang memiliki peran sentral menjaga kestabilan ekonomi 
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Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Dalam Pasal 1 angka (2)  
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terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank dalam 

menghadapi goncangan. Selain Goodhart, John Singleton (2011) 

mengemukakan salah satu defenisi bank sentral dalam arti sempit dimana 

bank sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana 

(rekening) dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir 

(settlement) dari transaksi antarbank. Jika dilihat dari sisi kelembagaan 

bank sentral, Hawke (1973) menjelaskan bahwa bank sentral adalah sebuah 

organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan.
20

 Bank 

Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, 

dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-

kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.  

Goodhart (1991) menyatakan bahwa fungsi bank sentral 

berkembang secara alami akibat hubungannya dengan pemerintah dan 

bank-bank. Hal ini dikarenakan posisi bank sentral dalam sistem berada di 

tengah-tengah/ sentral, bank sentral memiliki kekuatan politik sebagai bank 

pemerintah, kekuasaan yang dimiliki biasanya sangat besar, dan yang 

terpenting adalah kemampuan bank sentral untuk menyediakan uang dalam 

jumlah besar menjadikan bank sentral sebagai bankers bank, yaitu bank 

yang menyediakan likuiditas ekstra pada saat bank umum mengalami 

kesulitan. Singleton,et. All (2006), menyatakan terdapat 10 fungsi bank 

sentral sebagai berikut:  
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1. Penerbitan uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

2. Pelaksana dan perumus kebijakan moneter  

3. Penyedia jasa perbankan, agen kepada pemerintah, dan pengelola 

pinjaman pemerintah  

4. Custodian dari cadangan bank umum dan menyelesaikan transaksi 

kliring antarbank 

5. Penjaga keutuhan sistem keuangan dan bertindak sebagai pengawas 

kehati-hatian perbankan  

6. Pelaksanaan dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai 

kustodi dari cadangan devisa Negara dan membantu Negara dalam 

mengelola cadangan devisa  

7. Pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama 

dinegara berkembang, bank sentral sering diberi mandate lebih luas 

untuk memperkuat pembangunan ekonomi 

8. Penasihat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi. Bank sentral di 

pandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang 

ekonomi dan keuangan  

9. Lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter 

internasional  

10. Lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga 

memungkinkan bank sentral mendapat tugas lain, seperti memberi 
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layanan perbankan kepada public, memberikan perlindungan nasabah 

atau sebagai operator registry saham.
21

   

3. Tujuan, Tugas dan Wewenang Bank Indonesia 

Menurut Chandavarkar (1996) kebijakan bank sentral pada 

dasarnya bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan nilai tukar, 

menjaga kesinambungan neraca pembayaran, mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan serta menciptakan kesempatan kerja dan 

kesejahteraan umum. Bank Indonesia memiliki Tujuan yaitu mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut 

mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang 

dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama 

tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua 

tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara 

lain.  Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan 

kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus 

mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia selaku bank sentral sesuai 

Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 memiliki tiga tugas yang dikenal sebagai 

Tiga Pilar Bank Indonesia, diantaranya: 

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam 

rangka melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:  
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a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan 

sasaran laju inflasi  

b. Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada 

operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta 

asing 

c. Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum dan 

mengatur kredit atau pembiayaan.  

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam 

rangka melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran  

b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk 

menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan penggunaan 

alat/ instrument pembayaran.  

3.    Mengatur dan mengawasi bank 

Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam 

rangka melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan peraturan  

b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan 

usaha tertentu dari bank  

c. Mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem 

perbankan  
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d. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
22

  

4. Kedudukan Bank Indonesia 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia berkedudukan sebagai 

lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah, dan pihak lain, 

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas di atur di dalam undang-undang 

tersebut. Sebagai badan hukum public Bank Indonesia berwenang 

menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya, sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia 

dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam atau di luar 

pengadilan.  

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga Negara yang 

independen, untuk menjaga aktivitas pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia 

dapat berkoordinasi dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan 

moneternya serta membina hubungan kerja yang baik dengan pihak 

lainnya. Sisi positif dari status kedudukan tersebut ialah agar BI dapat 

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih 

efektif dan efisien. 
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5. Hubungan Keuangan dengan Pemerintah  

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah telah diatur dengan 

jelas dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu bahwa 

Bank Indonesia tetap ditunjuk sebagai pemegang kas pemerintah. Bank 

Indonesia bertindak sebagai kasir pemerintah karena penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah dilakukan melalui rekening yang disimpan Bank 

Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia dapat memberikan bunga atas saldo 

kas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Bank 

Indonesia di larang memberi pinjaman kepada pemerintah, termasuk dalam 

bentuk saldo negative dari rekening pemerintah tersebut dengan membeli 

surat utang Negara yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana.  

Selain itu, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat 

menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan 

tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 

Bank Indonesia juga dapat membantu menerbitkan dan menempatkan 

surat-surat utang Negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), tetapi tidak di perbolehkan membeli sendiri surat-

surat utang Negara tersebut. Saat ini Bank Indonesia tidak diperkenankan 

lagi memberikan kredit kepada pemerintah yang selama ini di pergunakan 

untuk menutup deficit anggaran pemerintah.  
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6. Peran Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran  

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009, Bank 

Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, 

melaksanakan dan memberikan persetujuan, perizinan, dan pengawasan 

atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia 

juga mempunyai transaksi-transaksi yang harus dilaksanakan seperti 

setelmen operasi pasar terbuka, meyelesaikan tagihan-tagihan gaji, dan 

pension, serta transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan 

lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank 

Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem 

pembayaran.  

1. Bank Indonesia sebagai Regulator 

Salah satu peran pokok Bank Indonesia dalam sistem 

pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator 

pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia 

sebagai regulator dalam sistem pembayaran, maksudnya adalah untuk 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia 

adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, 

mengedarkan, mencabut, manarik, dan memusnahkan uang rupiah dari 

peredaran. Kemudian Bank Indonesia sebagai Fasilitator/Katalisator 

maksudnya  adalah mendorong industry sistem pembayaran untuk lebih 
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efisien, misalnya mendorong interoperability antar penyelenggara 

APMK.  Berbagai peran Bank Indonesia tersebut diatur dalam berbagai 

ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang antara lain 

memuat:  

a. Cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara sistem 

pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan 

manajemen resiko 

b. Jenis penyelenggara jasa sistem pembayaran dan prosedur 

pemberian persetujuan  

c. Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggara jasa 

sistem pembayaran  

d. Penyelenggara jasa sistem wajib menyampaikan laporan, jenis 

laporan kegiatan, dan tata cara penyampaian  

e. Jenis dan persyaratan keamanan instrument pembayaran yang dapat 

digunkan di Indonesia untuk instrument pembayaran elektronis, 

seperti kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, kartu prabayar, dan 

kartu elektronik  

f. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

Untuk mewujudkan adanya suatu sistem pembayaran yang 

efisien, cepat, aman dan andal, Bank Indonesia secara terus menerus 

melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang 

telah ada sesuai dengan perencanaan sistem pembayaran nasional. 
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2. Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas 

Sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Bank Indonesia dan 

UU Transfer Dana, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran 

selain memiliki kewenangan di bidang pengaturan dan perizinan sistem 

pembayaran, juga berwenang untuk melakukan pengawasan, 

pemantauan atau pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem 

pembayaran baik yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga non-

bank. 

Dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank 

Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat 

memperoleh layanan jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, 

dan aman. Dalam memantau penyelenggara sistem pembayaran, Bank 

Indonesia mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran di 

Indonesia untuk menyampaikan laporan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan 

tugas Bank Indonesia.  

3. Bank Indonesia sebagai Fasilitator Sistem Pembayaran 

Sebagai fasilitator Bank Indonesia berperan dalam mengarahkan 

perkembangan sistem pembayaran nasional dan mendukung upaya 

penciptaan industri sistem pembayaran yang lebih efisien. Peran Bank 

Indonesia sebagai fasilitator banyak tercermin dalam perkembangan 

sistem pembayaran ritel dan mikro yang dilaksanakan oleh industry 

pembayaran ritel dan mikro, seperti mendorong interoperabilitas 
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antarpenyelenggara, standarisasi kartu untuk pembayaran (ATM, kartu 

debit) dan e-money serta perkembangan National Payment Gateway 

(NPG) untuk pembayaran ritel dan mikro. Peran Bank Indonesia lainya 

sebagai fasilitator juga tercermin pada diterbitkannya Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa 

Sistem Pembayaran, dimana Bank Indonesia memberikan perlindungan 

terhadap konsumen pengguna jasa sistem pembayaran, salah satunya 

adalah dengan memfasilitasi konsumen yang bersengketa dengan 

penyelenggara sistem pembayaran yang berindikasi adanya kerugian 

finansial bagi konsumen. 
23

 

 

B. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Perbankan dan Transasksi 

Elektronik “Electronic Data Capture (EDC)”   

1. Pengertian Transaksi  

Berbicara “transaksi” umunya orang akan mengatakan bahwa hal 

tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang berkesepakat 

untuk itu. Didalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah 

suatu tindakan yang menimbulkan timbal balik atau penyelenggaraan 

bisnis. Transaksi juga mencakup unsur-unsur merundingkan, mengelola, 

memproses sesuatu yang telah diputuskan. Transaksi adalah sesuatu yang 

telah terjadi, di mana suatu sebab tindakan telah timbul. Suatu transaksi 

hanya dapat timbul apabila ada persetujuan di antara para pihak. Sedangkan 
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di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi adalah persetujuan 

antara dua pihak.  

2. Pengertian Transaksi Perbankan  

Transaksi perbankan meliputi setiap transaksi yang dilakukan melalui 

lembaga perbankan, yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai subyek 

hukum. Hampir semua transaksi perbankan pada hakikatnya merupakan 

derivative dari transaksi yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-

Undang Perbankan, sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia yang 

menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.  

Di dalam transaksi perbankan, semua persetujuan dan hubungan 

antara bank dengan nasabah dilakukan dengan memperhatikan peraturan 

yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Republik Indonesia, khususnya dibidang perbankan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa bank 

bergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku 

pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan. 

3. Pengertian dan Tujuan Transaksi Elektronik  

Didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, terdapat dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi:  
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“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik 

lainnya.” 

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat diuraikan unsur-unsur 

dari transaksi elektronik itu sendiri yaitu, bahwa transaski elektronik adalah 

suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang 

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan 

kewajiban. 
24

 Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat 

dilakukan dalam lingkup public ataupun privat. Para pihak yang melakukan 

transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi 

dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini 

diatur dengan peraturan pemerintah.
25

 

Selanjutnya, transaksi elektronik juga berarti computer. UU ITE 

mendefinisikan computer sebagai alat untuk memproses data elektronik 

magnetic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan 

penyimpanan. Unsur selanjutnya adalah, bahwa transaksi elektronik adalah 

jaringan computer. Jaringan computer adalah himpunan “interkoneksi” 

antara dua (dua) computer autonomous atau lebih yang terhubung dengan 
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media transaksi kabel atau tanpa kabel wireless.
26

 Akhirnya, unsur dari 

transaksi elektronik adalah media elektronik.  

Transaksi elektronik pada hakekatnya bertujuan agar para pihak 

yang terlibat melakukan transaksi tidak harus bertemu atau berhadapan 

secara langsung. Bisa saja para pihak yang telah melakukan transaksi 

tersebut berada pada tempat atau bahkan Negara yang berbeda sehingga 

tuntutan untuk melakukan transaksi secara konvensional tidak dapat 

dilakukan.  

4. Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Elektronik  

Dalam transaksi secara elektronik para pihak yang terlibat dalam 

transaksi elektronik adalah :  

a. Pihak Penjual barang atau jasa (Merchant), adalah penjual barang atau 

jasa yang menerima pembayaran dari pembeli pemilik kartu. Merchant 

akan menagihkan transaksi tersebut ke pihak pengelola kartu dengan 

menunjukkan bukti-bukti transaksi pembelian yang telah dilakukan oleh 

pemilik kartu.
27

 

b. Pihak pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang 

oleh undang-undang yang menerima penawaran dan Penjual atau Pelaku 

Usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk 

yang ditawarkan oleh Penjual Pelaku Usaha Merchant.  

                                                 
26

Melwin Syafrizal, Pengantar Jaringan Komputer., (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 
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c. Pihak Bank, sebagai pihak penyalur dana dan pembeli atau konsumen 

kepada penjual atau Pelaku Usaha merchant, karena pada transaksi jual 

beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, 

sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda. Sehingga, pembayaran 

dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah bank.  

d. Pihak penyedia jasa pengangkutan, sebagai pihak yang memfasilitasi 

penjual dan pembeli dalam hal mengirim dan mengantar barang sebagai 

obyek transaksi 

5. Hak dan Kewajiban dalam Transaksi Elektronik 

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik 

adalah sebagai berikut : 
28

   

a. Pihak Penjual, hak dari pihak penjual adalah menerima sejumlah uang 

sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya dengan pembeli. Selain 

itu, pihak penjual juga berhak mendapat perlindungan dari pembeli 

yang tidak beritikad baik. Sedangkan kewajiban dari pihak penjual 

adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, benar dan jujur 

kepada calon pembeli dikarenakan dalam transaksi elektronik penjual 

dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung barang yang akan 

dibeli.  

b. Pihak Pembeli, hak dari pihak pembeli adalah mengetahui informasi 

yang sejelas-jelasnya dari penjual dari barang yag akan dibeli. Adapun 

kewajiban dari pihak pembeli adalah menyerahkan sejumlah uang dari 
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harga yang telah disepakati bersama dengan pihak penjual kepada 

pihak penjual. 

c. Pihak bank, pihak bank berkewajiban untuk memfasilitasi penyerahan 

sejumlah uang dari harga yang telah disepakati pihak penjual dengan 

pihak pembeli untuk barang yang menjadi objek transaksi.  

d. Pihak penyedia jasa pengangkutan, berkewajiban mengirim dan 

mengantar barang yang menjadi objek transaksi dan pihak penjuak 

sampai pada tangan pihak pembeli dengan selamat.  

e. Pihak Provider, berkewajiban untuk menyediakan jasa layanan internet 

kepada pihak pembeli dan pihak penjual dengan akses 24 jam penuh 

agar transaksi elektronik tersebut dapat berjalan. Dalam menjalankan 

hak dan kewajibannya, para pihak yang terdapat dalam transaksi 

elektronik ini haruslah berlandaskan iktikad baik sebagai perwujudan 

dari Pasal 17 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi :   

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan 

interaksi dan/ atau pertukaran informasi”   

Iktikad baik tersebut adalah asas yang digunakan para pihak dalam 

melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan 

tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak tanpa 

sepengetahuan pihak lain tersebut. 
29
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6. Pengertian Mesin Electronic Data Capture (EDC) 

Mesin Electronic Data Capture (EDC) adalah sebuah alat transaksi 

elektronik yang digunakan sebagai media pembayaran menggunakan kartu 

kredit dan kartu debet yang berfungsi seperti computer biasa, dengan 

processor, RAM, hard-disk dan operating system sendiri dalam membantu 

suatu transaksi elektronik.
30

 Factor-faktor pendukung agar alat tersebut 

dapat bekerja dengan baik adalah jaringan internet atau network dan atau 

jaringan telepon yang baik pula dikarenakan transaksi EDC adalah 

transaksi yang dilakukan secara on-line.   

Keuntungan yang dapat diperoleh dari transaksi via EDC ini adalah:  

a. Praktis, dalam hal ini pihak nasabah dapat melakukan transaksi tanpa 

harus mengeluarkan uang tunai. 

b. Dengan transaksi menggunakan EDC dapat meminimalkan 

penggunaan uang palsu yang beredar ditengah masyarakat. 

c. Nasabah dapat memperoleh berbagai program-program menarik dari 

bank tertentu berupa tawaran cicilan tetap dengan bunga 0%.  

Sedangkan kekurangan dari transaksi menggunakan EDC adalah 

untuk pengambilan tunai dibatasi maksimal pertransaksinya (dalam hal ini 

sesuai dengan perjanjian pihak penyedia jasa atau bank terkait) dan mesin 

EDC tersebut tidak dapat mendeteksi secara langsung apakah kartu yang 

digunakan untuk bertransaksi adalah asli atau palsu.  
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http://ejournal.uksw.edu/bitstream/123456789/6805/1/T1_312008058, Rinie Ardianti, 

Transaksi Elektronik Via EDC Dalam Perspektif Hukum Mayantara, diakses tanggal 16 

November 2013 
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Cara kerja dari mesin EDC tersebut adalah sebagai berikut: pihak 

konsumen memberikan kartu kesepakatan dengan pihak bank yang berupa 

ATM dan atau kartu kredit kepada operator mesin/ teller (kasir). 

Selanjutnya kasir akan memasukkan data sesuai permintaan konsumen 

tersebut. Lalu mesin akan mengirim data kepada bank yang bersangkutan 

untuk di proses. Kemudian penyelesaian transaksi ditandai dengan 

keluarnya bukti berupa struk yang dikirim sistem computer bank kepada 

mesin EDC dan terletak di counter (kasir) yang dioperasikan oleh teller 

(kasir). 

  

C. Tinjauan Umum Mengenai Jasa Penerbitan Kartu Bank/Kartu Plastik 

(Bank Card) 

1. Pengertian dan Jenis-jenis Bank Card  

Kemajuan zaman telah menuntun adanya suatu mekaisme yang 

lebih simple dalam transaksi keuangan. Pengguna kartu untuk mewakili 

fungsi uang adalah terobosan yang sangat tepat dalam memenuhi tuntutan 

tersebut, dimana orang tidak harus memegang uang secara fisik dalam 

jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi transaksinya, karena hal 

tersebut pasti akan sangat memberatkan, belum lagi adanya resiko 

kehilangan yang sangat besar. Melihat peluang tersebut, perusahaan-

perusahaan keuangan dengan tanggap menangkap kesempatan itu dengan 

menerbitkan kartu yang dapat mewakili fungsi uang.  

Kartu yang dimaksud adalah kartu plastik. Kartu plastik adalah 

benda berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik serta digunakan untuk 
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kebutuhan transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang dilakukan dengan 

menggunakan kartu plastik ini berbeda-beda sesuai dengan jenis kartu 

yang digunakan. Jenis kartu yang umum digunakan adalah kartu kredit dan 

kartu ATM yang juga berfungsi sebagai kartu kredit.  

Kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan terutam oleh 

perbankan. Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk 

kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. 

Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM 

yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Fungsi kartu 

plastik bagi pemilik kartu adalah kemudahan dalam melakukan transaksi 

keuangan. Pada dasarnya kartu plastik mengurangi penggunaan uang tunai 

dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan 

alasan kemudahan serta keamanan.
31

  

Kartu ini pertama kali diterbitkan oleh seorang pengusaha Amerika 

yang bernama Frank McNamara pada tahun 1950. Kartu tersebut dikenal 

dan digunakan sampai saat ini dengan nama Dinners Club. Sedangkan di 

Indonesia kartu ini mulai dikenal sejak tahun 1980-an, terutama setelah 

adanya regulasi 20 Desember 1988 di mana bisnis kartu ini digolongkan 

sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.  

Pada umumnya, transaksi dengan menggunakan kartu jenis ini 

pada perbankan dikenakan bunga pada saat nasabah atau pemegang kartu 

melakukan pembayaran. Pembayaran terendah yang merupakan kewajiban 
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pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Sisa 

tagihan dibayarkan dengan mencicil, dan untuk itu dikenakan bunga dari 

saldo kredit. 

Beberapa bank telah memberikan fasilitas debit atau kartu debit 

pada kartu ATM yang dimiliki nasabah. Fasilitas ini digunakan untuk 

transaksi pembelian barang dan jasa pada tempat-tempat tertentu yang 

mempunyai kerja sama dengan bank tersebut. Mekanisme yang dilakukan 

pada saat pembelian barang/ jasa adalah dengan cara mendebit rekening 

nasabah atau mengurangi saldo rekening tabungan nasabah atau 

mengurangi saldo rekening tabungan nasabah dan pada saat yang sama 

menambahkan saldo rekening tabungan penjual. Penjual yang melakukan 

kerja sama dengan pihak bank dikenal dengan merchant. Merchant 

mempunyai alat yang digunakan untuk memeriksa keabsahan kartu 

tersebut baik kepemilikan maupun jumlah simpanan.
32

   

Adapun jenis-jenis bank card yang ada saat ini, yaitu sebagai 

berikut:   

1. Charge Card, kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran 

transaksi jual beli barang dan jasa dimana sistem pembayaran 

dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi semua tagihan secara 

sekaligus pada saat jatuh tempo.  

2. Credit Card, kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran 

transaksi jual beli barang dan jasa dengan sistem pembayaran 
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dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi penagihan yang terjadi 

atas dirinya, baik secara sekaligus atau secara angsuran dengan 

minimal pembayaran tertentu pada saat jatuh tempo.  

3. Debet Card, pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebetan 

atas rekening yang ada di bank dimana pada saat melakukan transaksi.  

4. Smart Card, kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu, kartu ini 

dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat menyimpan dan 

memperbarui data dalam microchip, sehingga pemegang kartu dapat 

mengetahui keadaan semua rekeningnya.  

5. Private Label Card, kartu yang bukan diterbitkan oleh bank, 

melainkan oleh suatu badan usaha seperti supermarket, hotel dan 

perusahaan lainnya. Pemakaian kartu ini hanya terbatas pada 

perusahaan yang mengeluarkannya.  

Dengan adanya bank card terdapat tiga pihak yang saling 

diuntungkan olehnya. Adapun pihak-pihak yang diuntungkan tersebut 

adalah :  

1. Keuntungan bagi Bank :  

a. Memperoleh iuran tahunan; 

b. Bunga pada saat berbelanja atau mengambil uang tunai; 

c. Loyalitas nasabah  

2. Keuntungan bagi pemegang kartu : 

a. Kemudahan berbelanja  

b. Kemudahan memperoleh uang tunai  
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c. Menghindari risiko kehilangan membawa uang tunai  

3. Keuntungan bagi pedagang :  

a. Meningkatkan omset penjualan  

b. Pelayanan kepada para pelanggannya. 
33

 

2. Jenis-jenis Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) 

Sesuai dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan 

Kartu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/8/PBI/2008, bahwa dewasa ini, penyelenggaraan kegiatan alat 

pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) tidak hanya dilakukan 

oleh bank, melainkan dapat pula dilakukan oleh lembaga selain bank, bank 

bertindak sebagai principal, penerbit, dan/atau acquirer. Adapun alat 

pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut dapat berupa :  

1. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan unuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 

termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan 

tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu di penuhi 

terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu 

berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut 

pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) 

ataupun secara angsuran.  
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43 

2. Kartu Automated Teller Machine (ATM) adalah APMK yang dapat 

digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemndahan dana 

dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan 

mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau 

lembaga selain bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun 

dana.  

3. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 

termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu 

dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan 

pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang mendapat 

persetujuan untuk menghimpun dana.  

4. Kartu Prabayar adalah APMK yang diperoleh dengan menyetorkan 

terebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, bank secara langsung 

maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai uang tersebut 

dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan dalam 

satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi 

pembayaran dengan mengurangi secara langsung nilai uang pada kartu 

tersebut.  

5. Kartu Prabayar single-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan 

untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu 

jenis transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang hanya dapat 

digunakan untuk pembayaran tol atau Kartu Prabayar yang dapat 

digunakan untuk pembayara transportasi umum.  
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6. Kartu Prabayar multi-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan 

untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari 

berbagai jenis transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang dapat 

digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan 

untuk berbelanja.  

Jadi, penyelenggaraan kegiatan APMK adalah bank atau lembaga 

selain bank, yang dapat bertindak sebagai:  

1. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang menjadi pemilik 

tunggal hak atas merek dalam kegiatan APMK.  

2. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menrbitkan 

APMK pemegang kartu dengan menggunakan merek tertentu atas 

persetujuan Prinsipal.  

3. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan 

kegiatan APMK yang dapat berupa financial acquirer dan/atau 

technical acquirer. Financial acquirer adalah acquirer yang 

melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan 

oleh pemegang kartu, sedangkan technical acquirer adalah acquirer 

yang menyediakan sarana yang diperlukan dalam pemrosesan APMK. 

3. Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah dalam Penyelenggara 

APMK 

Berkenaan dengan prinsip perlindungan nasabah dalam 

penyelenggaran kegiatan APMK, maka Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip 

Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan 
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Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan 

Menggunakan Kartu menegaskan sebagai berikut :  

1. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam 

menyelenggrakan kegiatan yang antara lain dilakukan dengan 

meyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu atas APMK 

yang diterbitkan. Informasi tersebur wajib disampaikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, 

ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang 

kartu, dan disampaikan secara benar dan tepat waktu.  

2. Untuk Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, Penerbit 

wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu, minimal 

meliputi:  

a. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasilitas yang melekat 

pada kartu, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu 

tersebut.  

b. Hak dan kewajiban pemegang kartu, minimal meliputi : 

1. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu 

dalam penggunaan kartunya, termasuk segala 

konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan 

kartu, misalnya tidak memberika Personal Identification 

Number (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat 

melakukan transaksi melalui mesin ATM, hak dan tanggung 

jawab pemegang kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang 
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mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu dan/atau 

Penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan 

kartu, kegagalan sistem Penerbit, atau sebab lainnya.  

2. Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan 

3. Tata cara dan konsekuensi apabila pemegang kartu tidak lagi 

berkeinginan menjadi pemegang kartu.  

c. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan 

kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.  

3. Untuk Kartu Kredit, Penerbit wajib menyampaikan informasi tertulis 

kepada pemegang kartu yang terdiri dari seluruh informasi di atas, dan 

melakukan pula hal-hal antara lain :  

a. Menyampaikan informasi umum mengenai :  

1. Kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau 

macet) dan konsekuensi dari masing-masing status 

kolektibilitas tersebut.  

2. Pengguna jasa pihak lain di luar Penerbit untuk melakukan 

penagihan, apabila Penerbit menggunakannya, dan  

3. Tata cara dan dasar perhitungan Bungan dan/atau denda, serta 

komponen perhitungan bunga dan/atau denda, termasuk saat 

bunga berhenti dihitung. 

Informasi umum tersebut di sampaikan oleh Penerbit 

kepada calon pemegang kartu dan wajib diinformasikan kembali 

kepada pemegang kartu apabila terjadi perubahan.  
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b. Menyampaikan informasi tagihan secara lengkap, akurat dan 

informative, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu.  

4. Informasi tertulis tersebut wajib ditulis dengan menggunakan ukuran 

huruf (font size) minimal 10, tipe huruf Times New Roman, Bookman 

Antiqua, atau Bookman Old Style serta dicetak dengan warna gelap 

dengan dasar warna terang (kontras) 

5. Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas 

yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh 

pemegang kartu dan/atau fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit 

tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu, termasuk persetujuan 

tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan 

melalui faksimili dan e-mail, serta kesepakatan lisan yang dituangkan 

dalam catatan resmi pejabat Penerbit yang bersangkutan.
34

 

 

D.  Tinjauan Umum Mengenai Penggesekan Ganda (Double Swipe) 

1. Pengertian  

Penggesekan ganda adalah gesekan pertama, kartu digesek pada 

mesin Electronic Data Capture (EDC) dan penggesekan kedua, kartu 

digesek di mesin kasir. Bank Indonesia melarang dilakukannya 

penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi nontunai. Dalam 

setiap transaksi, kartu hanya boleh digesek sekali di mesin Electronic 

Data Capture (EDC), dan tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk 
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di mesin kasir. Pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu.
35

  

2. Dasar Hukum  

Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai telah 

tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 34 huruf 

b yang berbunyi :  

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:  

“menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan 

informasi transaksi pembayaran”.  

Penjelasan dari Pasal 34 huruf b tersebut, “Yang dimaksud dengan 

menyalahgunakan data dan informasi adalah pengambilan atau 

penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran 

misalnya pengambilan nomor kartu, card verivication value, expiry date, 

dan/atau service code pada kartu debet/kredit melalui cash register di 

pedagang (Double swipe). Tercakup di dalamnya adalah larangan 

pengambilan data melalui mesin kasir di pedagang.  

Salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah 

acquirer, yaitu bank atau lembaga yang bekerjasama dengan pedagang, 

yang dapat memproses data alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) 

yang diterbitkan oleh pihak lain. Untuk mendukung perlindungan data 

masyarakat, acquirer wajib memastikan kepatuhan pedagang terhadap 
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larangan penggesekan ganda. Acquirer juga diharapkan mengambil 

tindakan tegas, antara lain dengan menghentikan kerja sama dengan 

pedagang yang masih melakukan praktik penggesekan ganda. Untuk 

kepentingan rekonsiliasi transaksi pembayaran, pedagang dan acquirer 

diharapkan dapat menggunakan metode lain yang tidak melibatkan 

penggesekan ganda.  

 

 


