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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi yang semakin maju telah menyentuh dunia bisnis 

keuangan sehingga transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui internet. 

Payment gateway merupakan salah satu contoh teknologi yang muncul dalam 

sistem pembayaran elektronik. Payment gateway menawarkan kemudahan dalam 

melakukan transaksi elektronik antara lain kemudahan akses internet untuk 

melakukan pembayaran dan adanya pengamanan data pribadi.  Akan tetapi dalam 

penyelenggaraannya masih terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi. 

Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian pada konsumen sebagai 

pengguna jasa sistem pembayaran menggunakan payment gateway. Dengan 

demikian perlu untuk menganalisis hubungan hukum di antara para pihak pada 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran menggunakan payment gateway dan 

perlu untuk menganalisis tanggung gugat dari penyelenggara payment gateway 

apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen. Metode yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis perundang-undangan dan 

teori yang berhubungan dengan topik yang diangkat. Dari hasil analisis didapatkan 

bahwa hubungan hukum antara penyelenggara payment gateway dengan konsumen 

tidak lahir dari perjanjian karena tidak ada perjanjian di antara kedua pihak dan 

hanya timbul dari ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban 

penyelenggara jasa sistem pembayaran yang di dalamnya termasuk penyelenggara 

payment gateway. Penyelenggara payment gateway sebagai pihak yang 

berkewajiban menurut undang-undang,  bertanggung gugat atas kerugian yang 

dialami konsumen yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran terhadap 

ketentuan dari undang-undang. Tanggung gugat tersebut berupa ganti kerugian 

yang di derita konsumen dan gugatan yang dapat digunakan oleh konsumen adalah 

perbuatan melanggar hukum sebagai akibat tidak dijalankannya ketentuan dalam 

undang-undang khususnya pada ketentuan mengenai penyediaan sistem yang andal 

dan informasi dan data pribadi. 
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