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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatar belakangi minimnya perlindungan hukum terhadap 

pemegang cash card atau kartu tunai yang telah digunakan seiring dengan 

perkembangan jaman. Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik yang 

telah dikeluarkan pun tidak mengatur tentang perlindungan hukum untuk 

cardholder. Penelitian ini diharap dapat menjawab tentang hal perlindungan 

hukum bagi cardholder. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah pemahaman yang 

lengkap mengenai perlindungan hukum pemegang cash card dan untuk menjawab 

dua rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, yakni karakteristik 

dari cash card itu sendiri serta kedudukan pemegang cash card sebagai konsumen 

ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

statute approach dan conceptual approach. Statute approach adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini 

adalah UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Conceptual approach adalah pendekatan 

dengan merujuk prinsip – prinsip hukum dan menelaah buku – buku literatur 

maupun pendapat dari para sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum yang 

digunakan sebagai landasan pendukung dalam membahas permasalahan dalam 

skripsi ini. 

 Berdasarkan analisa terhadap dua rumusan masalah, maka didapatkan hasil 

bahwa karakteristik yang ditinjau dari perjanjian penerbitan cash card dan 

hubungan hukum para pihak yaitu perjanjian yang dalam prakteknya disebut 

perjanjian jual beli lepas berdasarkan pada asas konsensualisme, asas kebebasan 

berkontrak dan asas itikad baik, serta perlindungan hukum pemegang cash card itu 

sendiri diatur pada pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen yang khususnya pada huruf c, e, dan h. Syarat dan 

ketentuan berlaku yang diberlakukan oleh bank penerbit dianggap sebagai 

klausula baku yang dalam pemberlakuannya harus tunduk pada pasal 18 Undang – 

Undang Perlindungan Konsumen. 
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