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Abstrak
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Dalam Perianjian Jual Beli melalui Internet,

P erlindungan kepada masyarakat tersebut harus

diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang

menjadi hak konsumen. Dalam e-commerce

terdapat 3 unsur yang saling terkait yaitu: a'

Suby-ek hukum, dalam hal ini merchant dan

customer; b. Adanya transaksi perdagangan

melalui teknologi informasi berupa internet

sehingga; c. melahirkan perjanjian' Dalam
periaifian tursebut yang perlu diperhatikan dan
-menuiut 

penulis meniadi hal terpenting dalam

perjanjian jtnl beli melalui internet adalah
' 
t e r daf at do ium e n e I e Hr o nik y an g d ap at dii a dikan

sebagqi alat bukti elektronik untuk menghindari

adanyit penyalahgunaan oleh orang-orang yang

tidai birtanggung iawab yang berupa kejahaton

p er da gangan s e c ar a e I e ktroni k.- pr*lnuhan Terhadap Asas-Asas Hukum

Perjanjian, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak'

Asis 
-Konsensualisme 

(persesuaian kehendak),

Asas Itikad Baik, Asas KePercaYaan
(vertrouwensbeginsel), Asas Kekuatan Mengikat
(Asas Pucta Sunt Servanda), Asas Kepastian

Hukum, As as Ke s eimb angan.

Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang

Dirugikan Dalam Transaksi E-commerce dapat

dilakttkan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara

Litigasi dan Non- Liti gas i.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi,

PenegakanHukum.

Abstract
Legal Protection for the Parties in the Sale

Purchaie Agreement via the Internet, the

protection ffired to the public muit b-e realized in
'the 

form oi tugat certainty that the rights of
coniumers. In e-commerce there are three

interrelated elements: a. The subiects oflaw, inthis

case the merchant and the customer; b' Their trade

transactions through information technolog) "t tt' ;:

as the internet so; c. gave birth to the agreemertt ,''
tlte agreement that need to be considerecl ai',-

according to the author to be foremost in tii.
purchase agreement via the internet is there rtr'.

electronic documents that canbe used as electroni,
evidence in order to avoid their misuse by peopL'

who are not responsible for constituting a crint'
clectronic trading.

Against fuffillment Principles of the Lalv o.

Treaties, namell' the principle of .fi"ecdont o'

contract, Principle Konsensualisttt'
(rapprochement will), Principle of Good Faith
'Priiciple 

Trust (vertrouwen.sbeginsel), Principl'
Pov,ei of Binding (Principles Pucla sunt

servanda)', Principli ctf Rule of Law, Principle o-i

Balance,
Consumer Retnedies For Disadvanlaged lti

E-commerce transactions can be done in two (21

ways, namely by way of Litigation and l{on-

litigation.

Key 
.t4/ords ; Legal Protection , Tran'saction ' Lutt

Enforcentent.

A. LatarBelakang
Penggunaan media internet sebagai .ialur

perdagangan baru merltpakatl jan'aban atas

majunya perdagangan Irasiotlal maupLrn

internaiionul. Int..r-t"t mempelopori tur-nbuhnva

transaksi perdagangan dengan rlenggunakatl

sarana eleitronik atau ,vang ken-rudian dikenal

dengan electronic colrmerce t('-L'otttttt(t'L'()

Electronic commerce transaction ada1a1-r transaksi

dagang antara penjual dan pembeli dalam rangka

p.iy. d iuu, baring atau j asa termasuk m el elangkan

tu.urrg atau jasa, clan atau mengalil*an hak dengau

menggunakan media elektronik computer mallplrll

internet. Sementara itu Kalakota dan Wiston'

mendefinisikan e-commerce dari berbagai

perspektifyaitu: I
I . auti perspektif komonikasi, e-commelce adaiah

pengiriman infornlasi. produk.atatt .jasr' atatt

p.*buyo.un melalui jaringan telepon, atau -jalur
komunikasi lainnYa;

2. dari perspektif proses bisnis. e-commerce

acialah apiikasi teknologi menuju otomatisasi

transaksi bisnis dan work flow;
3. dari perspektif pelayanan, e-commerce adalah

alat i'ang digunakan untuk mengurangi biaya

dalam pen-Iesanan dan pengiriman barang;

: http:",'rr rr ri.balir.rter.net,rnews 184 Pengertian E-comrnerce

tiait Teknologi [nfr.'rttctsihtnl', diakses pada tanggal l0

Jarrrral i l0l6
I Penulis adalah Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Ilmu

Hukum SumPahPemuda.
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4. dari perspektif online, e-commerce
menyediakan kemampuan untuk menjual dan
membeli produk dan jasa informasi melalui
intemet dan jasa online lainnya.

Permasalahannya adalah bagaimana jika
pelaku usaha dalam e-commerce tersebut tidak
berada pada wilayah domisili yuridiksi Indonesia.
Inilah yang kemudian disebut sebagai salah satu
kelemahan penggunaan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dalam transaksi e-
commerce. Dimana Undang-Undang Perlindungan
Konsumen secara tegas menekankan bahwa aturan
tersebut hanya dapat diberlakukan kepada pelaku
usaha yang bergerak didalam wilayah hukum
Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen), jika kembali pada Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
secara jelas menyebutkan bahwa prinsip utama
transaksi elektronik adalah kesepakatan atau
dengan cara-carayang disepakati oleh kedua belah
pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen).

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka
berkeinginan untuk meneliti secara lebih
mendalam, dalam sebuah karya ilmiah mengenai
''PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA
PIHAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI
JUAL-BELI MELALUI INTERNET DAN
UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI INTERNBT''.

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dalam latar beiakang

yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan ilmiah ini
adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para
pihak dalam melakukan transaksi jual-beli
melalui internet menurut peraturan perundang-
undanganyang berlaku ?

2. Bagaimana pemenuhan asas-asas dalam hukum
perjanjian terhadap transaksi jual-beli melalui
internet menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku ?

3. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh
bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi
E-Commerce ?

C. TujuanPenelitian
Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi

pengetahuan teoritis yang telah penulis dapat,
sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap

almamater khususnya yang berkenaan dengan
perlindungan hukum bagi paru pihak dalam
melakukan transaksi jual-beli melalui internet
menurut peraturan perundang-undangan ),ang
berlaku dan bagaimana pemenuhan asas-asas
dalam hukum perjanjian terhadap transaksi .iual-
beli melalui internet menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta apakah upaya hukum
yang dapat di tempuh bagi konsumen .vang
dirugikan dalam transaksi E -Commerce.

D. Mctodologi
Sesuai dengan ruang lingkup dan

permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka metodologi yang digunakan dalam penulisan
ilmiah ini adalah penelitian hukum nonnatif yang
bersifat eksploratoris, karenanva tidak
memerlukan hipotesa.

Dalam penyusunan penelitian ini,
menggunakan metodologi penelitian kepustakaan
(Library Research), yaitu dengan membaca dan
mempelaj ari buku-buku yan g berhubungan clen gan
penulisan ilmiah ini terutama tentang nrengenai
perlindungan hukum bagi para pihak dalam
melakukan transaksi .iual-beli melalui internet
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlakr-r dan bagaimana pemenuhan asas-asas
dalair hukum perjanjian terhadap trar.rsal<si .jr-ral-
beii melalui internet menurut peraturan perLrndang-
undangan yang berlaku serta apakair upaya huhun-r
yang dapat di tempuh bagi konsumen ),arlg
dirugikan dalan'i transaksi E-Commerce.

Teknik pengumpulan data dititik-beratkan
pada penelitian kepustakaan derigan mendiagrrosa
bahan-bahan hukum primer berupa asas-asas dan
kaidah hukum, dan skunder terdiri atas buku-buku
lruktrm (Te x t b o o k), j umal -j urnal hukum, kary a tul i s

liukum atau pandangan ahli hukum yang termuat
dalam media rrassa, dan bahan hukum tersier
berupa kanlus hukum darr ensiklopedi hukum,
internet, dengan tidak lupa menvebut sumbernya
dan situsnya.

Teknik pengumplllan data dilakukan dengan
cara menganalisa data-data tekstular dan r-rntuk

selanjutnya barr.rlah n-rengambil kesinrpulan yang
ada hubungannya dengan pembahasan dalam
skripsi ini, dan pada akhirnya akan diberikan saran
oleh penulis.

E. Pembahasan
Electronic Commerce atau disingkat e-

commerce, -l adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang
rnenyangkut konsume n (c o ns unters), manufaktrir
(manufactzrs), service providers. dan pedagang
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perantara (intermediaries) dengan menggunakan
jaringan-jaringan konputer (computer networks),
yaitu intemet. E-commerce sudah meliputi seluruh
spektrum kegiatan komersial. Julian Ding, dalam
bukunya E-commerce : Law & Practice,
mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu

konsep tidak didefinisikan.
E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi

bagi orang yang berbeda. Julian Ding,
memberikan definisi mengenai e-commerce
sebagai berikut : "Electronic commerce' or e-

commerce as it also known, is a commercial
transaction between a vendor and purchaser or
parties in similar contractual relationship for
the supply of goods, services orthe acquisition of
rights. This commercial transaction is executed
or entered into in an electronic medium (or
digital medium) where the physical presence of
the parties is not required, and the medium exist
in a public network or system as opposed to a
private network (closed system). The public
network or system must be considered an open
system (e.g. th,e internet or the world wide web).
The transaction are concluded regardless of
national bounderies or local requirements". 4

Pengertian n\engenai e-commerce belum ada
pengertian secara pasti yang disepakati bersama.
Namun pengertian e-cofltmerce secara umum dapat
diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara
elektronik melalui media internet. Menurut Manza
Arfina dan Robert Marpaun, e-commerce atau
yang lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan
sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang
secara online atau direct selling yarLg
memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat
website y ang dapat menyediak an lay anan " get an d
deliver".5

E-commerce juga dapat diartikan sebagai
suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi
elektronik yang menghubungkan antara
perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam
bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau
penjualan barang, servis, dan informasi secara

elektronik. r
Tidak terlepas dari pengertian-pengertian

para ahli diatas. Penulis menyimpulkan bahwa

"Electronic Commerce " adalah transaksi dagang
ar*ara penjual dan pembeli untuk menyediakan

-r. Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam
Transal<si Elektronik, PT.Aluni, Bandung 2010, hlm. 2.

4.

5.

lbid,hlm.l0.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsttruen Indonesia'
PT.Grasindo, Jakarta, 2000, him. 1.

6. Ibid.

barang, jasa, dan dan pengambil alihan hak.
Perjanjian ini dilakukan dengan menggunakan
media elektronik (digital) dimana para pihak tidak
hadir secara fisik, dan media ini terdapat dalam
jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu
internet atau world wide web.

Transaksi e-commerce memiliki beberapa
karakteristik yang sangat khusus. Dari pengertian-
pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli
mengenai e-commerce dapat ditarik kesimpulan
bahwa e-commerce mempunyai suatu
karaketristik, yaitu : z

a. Terj adinya transaksi antara kedua be lah pihak.
b. Adany a pertukaran barang, j asa, dan informasi.
c. Internet merupakan media utama dalam proses

atau mekanisme perdagangan tersebut.

Menurut Nurfansa Wira Sakti,S
karakteristik e- commerce diantaranya adalah :

a. Transaksi tanpa batas;
b. Transaksi anonim;
c. Produk digital dan non digital;
d. Produk b arangtak berwuj ud.

Electronic Commerce dalam pelaksanaannya
yang menggunakan media intemet sebagai sarana

utamanya, tidak terlepas dari kerrudahan yangada
dalam internet itu sendiri. Kemudahan tersebut

diantaranya adalah kemudahan untuk diakses

dimana saja dan dengan siapa seorang pengguna

akan terhubung. Selain itu sudut pandang dari e-

commerce sangatlah luas. Berdasarkan perilaku
konsumsinya, konsumen dapat dibedakan
menjadi: I
1 . Implusive Buyers. Konsumen yang ingin cepat-

cepat membeli, cendrung gegabah dalam
mengkonsumsi produk yang ditawarkan.

2.Patient Buyers. Konsumen yang teliti
melakukan komparasi harga dan menganalisa
produk yang ditawarkan.

3. Window Shoppers. Konsumen yang sekedar

browsing atau surfing (memjelajahi internet)
saja.

I. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak
Dalam Perjanjian Jual Beli melalui Internet.

Perjanjian jual beli melalui intemet (e-

commerce) Dalam kaitannYa dengan
perkembangan teknologi komunikasi dan

z Abdul Halim, Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen Dalarn Transalci E-commerce Lintas Negara Di
Indone.sia, Op Cit, hlm.32.

.9 http:/irvrvr.r'.nofieiman.com, diakses tanggal 20,Januari
20t6

e Ibid.
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informasi di mana barang dan/atau jasa dapat
diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-
batas wilay ah, makaperlindungan konsumen akan
selalu menjadi isu penting yang menarik untuk
diperhatikan.ra Pelaku usaha merupakan pihak-
pihak yang harus mendapat perlindungan hukum.

Namun, posisi konsumen pada umumnya
lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini
berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya,
kemampuan financial, dan daya tawar (bargaining
position) yang rendah. Padahal tata hukum tidak
bisa mengandung kesenjangan. Tata hukum harus
memposisikan pada tempat yang adil dimana
hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada
pada kedudukan yang saling menghendaki dari
mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup
tinggi satu dengan yang lain. Posisi konsumen
harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu
sifat dan tujuan hukum adalah memberikan
perlindung an (p e ngay o m an) kepada masyarakat.

Perlindungan kepada masyarakat tersebut
harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum
yang menjadi |ak konsumen. Dalam e-commerce
terdapat 3 unsur yang saling terkaityaitu: tt
a.,Subyek hukum, dalam hal ini merchant dan

customer;
b. Adanya transaksi perdagangan melalui

teknologi informasi berupa intemet sehingga;
c. Melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian

tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut
penulis menjadi hal terpenting dalam perjanjian
jual beli melalui internet adalah terdapat
dokumen elektronik yang dapat dijadikan
sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari
adany a penyalahgunaan oleh orang-oran g y ang
tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan
perdagangan secara elektr onik. t z

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum
untuk melindungi para subyek hukum yang
melakukan transaksi perdagangan melalui internet.
Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik,
biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak
merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus
dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak
memberatkan customer. Aturan dan kondisi
tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum
bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi
kedua belah pihak adalah : I 3
l) Perlindungan hukum untuk merchant terutama

'tl Edmon Maharim, Kontpilasi Hukunt
Raja Gravindo Persada, Jakarta.200.1, hal

'r lbid. hlm. 22.
': Ibid,Hlm.3l6.

Telentatika,
314.

ditekankan dalam hal pembayaran, merchant
mengharuskan customer untuk melakukan
pelunasan pembayaran dan kemudian
melakukan konfirmasi pembayaran, baru
setelah itu akan dilakukan pengiriman barbng
yang dipesan.;

2) Perlindungan hukum untuk customer terletak
pada garansi berupa pengembalian atat)
penukaran barang jika barang yang diterima
tidak sesuai denganyang dipesan;

3) Data pribadi pengguna media elektronik harus
dilindungi secara hukum. Pemberian
informasinya harus disertai oleh persetujuan
dari pemilik data pribadi. Hal ini -"*puku,
bentuk perlindungan hukum bagi para pihak
yang melakukan transaksi e-commerce, yang
termuat dalam Pasal 25 UU ITE "Informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang disusun menjadi karya intelektual,
situs internet, dan karya intelektual yang ada
di dalamnya dilindungi sebagai hak
kekayaan intelektual berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-
undangantt.

Tentang alat bukti elektronik, telah
disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUITE yang
menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen
elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang
sah. Sejak UU ITE disahkan maka hukum
pembuktian di Indonesia tidak lagi menetapkan
alat bukti secara limitatif. Alat bukti dapat
dipercaya j ika dilakukan dengan c ara : I 4
a. Menggunakan peralatan komputer untuk

menyimpan dan memproduksi Print Out;
b. Proses data seperti pada umumnya dengan

memasukkan inisial dalam system pengelolaan
arsip yang dikomputerisasikan; dan

c. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah
data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui
peristiwa hukumnya. Orang yang mengajukan
suatu bukti elektronik harus dapatmenunjukkan
bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari
sistem elektronik yang terpercaya. Salah satu
alat yang dapat digunakan untuk menentukan
keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik

1J. Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce,
Pustaka Pelajar, Yogyakarl a, 2006,hlm. 20.

1/. Departernen Komunikasi dan lnfonnatika Repubtik
Indonesia, Menuju Kepct.stian Huktnt di Bidang Infbrmttsi
dan Transoksi Elektrctnik, Depafiernen Komunikasi dan
In1'onnatika Republik Indonesia, Jakarla, 2007. Hlnr.
t6. 44 .
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adalah tanda tangan elektronik, hal ini berkaitan
dengan Pasal 11 UU ITE yang menyebutkan
bahwa tanda tangan elektronik harus dapat

diakui secara hukum karena penggunaan tanda

tangan elektronik lebih cocok untuk suatu

dokumen elektronik. Salah satu alat yang dapat

dipergunakan untuk menentukan keaslian atau

keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda

tangan elektronik. Agar suatu tanda tangan

elektronik dapat diakui kekuatan hukumnya,
maka syarat-syarat yang harus dipenuhi
adalah:1s
" Data pembuatan tanda tangan hanya terkait

kepada penanda tangan saj a;

" Data pembuatan tanda tangan hanya berada
dalam kuasa penandatangan pada saat
penandatangan;

" Perubahan terhadap tanda tangan elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan
dapatdiketahui;

" Perubahan terhadap informasi elektronik yang

berhubungan dengan tanda tangan elektronik
dapat diketahui setelah waktu
penandatanganan;

II. Pemenuhan Terhadafr Asas-Asas flukum
Perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian yang
menemukan bahwa kontrak dalam e-commerce
jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di
Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata
adalah sah karena telah memenuhi syarat yang

diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat

subyektif, maka sebagaimana halnya kontrak pada

umumnya (konvensional) kontrak dalam e-

commerce secara tidak langsung haruslah
memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam
KUHPerdata. Pemenuhan tersebut dapat dilihat
dalam penjelasan sebagai berikut :,16

a. Asas Kebebasan Berkontrak. Hukum Perdata

yang berlaku di Indonesia mengakui adanya

kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan
dari ketentuan Pasal 1 33 8 ayat (1 ) KUHPerdata,
yang menyatakan bahwa semua kontrak
(perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Sumber dari kebebasan
berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga
yang merupakan titik tolaknya adalah
kepentingan individu pula. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa kebebasan individu

ts.Lia Sautunnida, Jual Beli Melalui Internet, Fakultas

Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2008, hlm' 37'

rr Ibid, hlm. 50.

memberikan kepadanya kebebasan untuk
berkontrak.
S ifat Buku III KUHPe r data y angbesifat terbuka
mempunyai arti bahwa KUHPerdata
memungkinkan adanya perjanjian yang belum
diatur dalam KUHPerdata, jadi para pihak dapat

membuat perjanjian yang belum diatur secara
kongkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan

syarat dari perjanjian yang sah dalam
KUHPerdata, dengan kata lain dibolehkan
mengesampingkan peraturan-peraturan yang

termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya

bersifat pelengkap (aanvullend recht), bukan
hukum keras atau hukum yang memaksa.

Kontrak yang terjadi dalam e-commerce
merupakan suatu bentuk kesepakatan antara

kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian
yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap

kontrak tersebut menimbulkan keterikatan ar$ar

para pihaknya yang dalam hal ini antata

merchant dan customer. Sehingga dengan hal

tersebut, maka asas kebebasan berkontrak
sangat tampak dalam kontrak e-commerce.

b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)'

Asas ini dapatditemukan dalam Pasal 1320 dan

Pasal 133b Kitab Hukum Undarig-Undang
Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUH Perdata

ditemukan istilah "semua" yang menunjukan
bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk

menyatakan keinginanny a (w ill), y ang dirasany a

baik untuk menciptakan perj anj ian. Konsensual

artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak

terjadinya kata sepakat antata para pihak, dapat

diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan

mempunyai akibat hukum sejak terjadinya
kesepakatan antarapara pihak mengenai isi dari

perjinjian yang dimaksudkan. Pasal 1320

kUHPerdata menyebutkan kata sepakat
merupakan salah satu syarat sahnya suatu

perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah

iepakat melakukan suatu perj anj ian'
Keiepakatan dalam suatu perjanjian akan

menimbulkan adatya akibat hukum berupa hak

dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini
dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat

disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara

lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh

KUHPerdata dan dapat dituangkan dalam

bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian

tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak
yang dapat dijadikan sebagai alat bukti'

c. Asas Itikad Baik. Asas itikad baik diatur dalam

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata' Asas itikad
baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik'
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Itikad yang baik dalam pengertian \.&nj S:r.. j-:.
subyektif dapat diartikan 

-sebagai 
k-ejrr::-::

seseorang yang ada pada waktu dia.ia-kail-.,,,
perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik d:lrn.
pengertian obyektif yaitu bah,,va pelaksanaa:r
suatuperjanjian itu harus didasarkan pada nornla
kepatutan atau apa yang dirasa sesuai densan
kepatutan daiam masyarakat. Menurut Nlunir
Fuady, rumusan pasal 1339 a),at (jr
KUHPerdata tersebut mengidentifikasikan
bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan
syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana s)/arar
yang terdapat dalam Pasal 1320 KuHperdata.
Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal
"pelaksanaan" dari suatu kontrak, bukan pacla
"pembuatan" suatu kontrak. Sebab unsur
itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak
sudah dapat dicakup oleh Llnsur klausa yang
legal dari Pasal 1320 KuHperdata tersebur.tT
Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi
itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian
secara adil, patut, dan layak. Kontrak dalam e_
commerce terjadi ketika salah satu pihak setuju
dengan apa yang ditau,arkan pihak lainn1,a,
sebelum customer setuju untuk melakukan
transaksi'perdagangan, mereka diharuskan
tuntuk membaca rnengenai pers\-aratan atau yang
biasa dikenal dengan user agreement atau
conditions of use, sehingga ketika cnstomer
telah membaca dan memahami apa yang
dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu itikad
baik dan ke.jujuran untuk memenuhi apa yang
disyaratkan, seperti mengenai batasan Llmur,
ketika hal ini telah terpenuhi. maka dapat ciilihat
adanyapemenuhan terhadap asas itikad baik.

J. Asas Kepercayaan (vettrotrwensbeginsel).
Seseorang yang mengadakan perjanjian clengan
pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara
kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan
memegang janjinya, dengan kata lain akan
memenuhi prestasinya di belakang hari. 1-anpa
adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu
tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa
adanya kepercayaan, maka para pihak akan
merasa tidak nyaman dalam melakukan
perjanjian, keragu-raguan tersebut akan
menggangglt prestasi para pihak. Adanya
kepercayaan antara para pihak, maka dengan
sendirinya para pihak saling mengikatkan
dirinya dalam suatu perbuatan lukum.
Pengikatan para pihak yang didasari

www. damandiri. or. id/arirahrnathakim undipbab2 c. pdf.).
diakses padatanggal l0 Maret 2016

kepercayaan pada perjanjian mendukung para
pihak dalam melakukan prestasi, karena
perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang
nreneikat dan dapat dijadikan sebagai urdurgl
rundang.

L ntuk rr.iemberikan kepercayaan kepada
c,.rstomer pihak merchant menegaskan bahwa ia
rtemberikan garansi atau jaminan layanan hal
irii reftuang pada bagian A-to_z Guarantee
Protection rr'ebsite Amazon, sehingga dengan
clemikian diharapkan dapat memberikan
kepercal aan kepada customer terhadap apayang
telah disepakati.

e. .{sas Kekuatan Mengikat (Asas pucta Strnt
.\(t'\'unL{o). Terikatnya paru pihak pacla
perjan-jian itu tidak semata-mata terbatas pada
apa ) ang diperjanjikan, akan tetapi juga
beberapa Lrlrsur lain sepanjang dikehendahi
oieh kebiasaan dan kepatutan sefta moral. Asas
Kekuatan \lengikat (Asas Puctct Sunt Servancla)
dapat ditermkan di dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata 1'aitu: "setiap perjanjian yang
dibuat secara sah berl:rku sebagai undang-
undang bagi mereka vang membuatnya". Isi
pasal tersebnt dapat menjelaskan bahn,a
perjanjian yang dibuat mensikat para pihak 1,ang
membuat perjanjian saja bLrkan pihak lain 1,ang
tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan
adanya perjanjian yang telah disepakati maka
tidak ada alasarn pata pihak untuk tidak
n-relakukan prestasi. .Iika salah satu pihzrk atan
kedua belah pihak tidak melakukan
ke.,vajibann1,a. maka dapat rnenimbLrlkan
ken-rgian di pihak lain dan hal tersebLrt clisebLrt
u,anprestasi. Piliak yang dirugikan clalanr
r.vanprestasi dapat menuntut ganti ketugian atas
tidak terlaksana prestasi. Kontrak e-con1n-ietce
ter.jadi karena adanya kesepakatan antara
mercahant dengan cLlstomer mengenai apa vang
disepakati.,vang berarti bahrvakesepakatan
tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum
yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak.
Kewajiban tersebut rnengikat para pihak untuk
melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak
yang telah disepakati oleh pihak customer
dengan pihak merchant maka kontrak tersebut
mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlakur
sebagai undang-undang bagi keduanya.

f. Asas Kepastian Hukum. Perjanjian sebagai figur
1'rukum harus mengandung hukum. Kepastian ini
terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu
yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari
adanya asas yang lain. Adanya asas pucta Sunt

- 
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-- -.., I
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,',1 r.ld
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Servanda dimana akan menciptakan kekuatan

mengikat antara pihak yang melakukan

perjaijian yang melakukan perbuatan hukum

f .rtuJ*un atas KUHP et data, maka perj anj ian

yurrg *.."t a buat akan menjadi undang-undang

bagi kedua belah Pihak
g As?; Keseimbangan. Asas. ini menghendaki-' 

t J*uU"lahpihak memenuhi dan melaksanakan

perjanjian yaitu melaksanakan 
- 
kewajiban

tn*i"g-*using untuk memperoleh hak sebagai

konsJkuerrrlnYr. Pihak Pertama akan

melakukan prestasi untuk pihak kedua' dan

pihak pertama akan mendapalkanhal.< dari pihak

tedua, demikian sebaliknya' Dalam e-

commerce pihak customer diharuskan
memenuhi persyaratan yang disya"ratkan oleh

pihak *.r.huttt, ketika hal ,tersebut teiah

dilukt*k* maka pihak merchant pun akan

melaksanakan kewajibannya melayani
keinginan customer sepanjang sesuai dengan

apa yarrg disyaratkan, hal ini tentu saja

menunj ukan adanY a ke seimbangan'

Tanggung jawab para pihak transaksi e-

.o*.r.I- diiakukan oleh pihak yang terkait'

walaupun pihak-pihaknya tidak bertbmu secara

langsung satu sama lain melainkan berhubungan

meialui Ledia internet' Dalam e-commerce, pihak-

fit ut yurrg terkait tersebut antara I ain : 18-

u. f .tti,rut utau merchant yang menal'arkan sebuah

produkmelalui Internet sebagai pelaku usaha;

b. i'embeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh

undang-undang, yu.rg *"n"rima penawaran dari

penjuJ atau pelaku usaha dan berkeinginan

mel-akukan transaksi jual beli produk yang

ditawarkan oleh Penjual ;

c. Bank sebagai piiakpenyalur dana dari pembeli

atau konsumen kepada penjual atau pelaku

usaha/merchant, kirena transaksi jual beli

dilakukan secara elektronik, penjual dan

pembeli tidak berhadapan langsung, seblb

mereka berada pada lokasi yarug berbe-d1

sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui

perantara dalam hal ini Yaitu Bank;

d. i'rovider sebagai penyedia jasa layanan akses

Internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli

secara elektronik iersebut di atas, masing-masing

memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku

usaha/merchant merupakan pihak yar.g

menawarkan produk melalui Intemet, oleh karena

iil penjual bertanggung jawab memberikan

informaii secara benar dan jujur atas produk yang

Jiiu**f.* kepada pembeli atau konsumen (Pasal

g UUITE). liisamping itu, penjual juga halu-s

*".u**kun produk yang diperkenankan oleh

undang-undang maksudnya barang yang

ditawarkan tersebut bukan barang yang

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, tidak rusak atau mengandung cacat

tersem"bunyi, sehingga barang yang ditawarkan

adalah baiang yang iayak untuk diperjualbelikan

(Pasal S UUPK). Pinjuai juga bertanggung jryu!
atas pengi.iman produk atau jasa yang telah dibeli

oleh seorang konsumen.

III. Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang

Dirugikan D alam Transaksi E- Commerce'

Upuiukonsumen untuk menuntut ganti rugi

akibat teiugian yang terjadi dalam transaksi e-

cofilmerce dapat dilakukan melalui cara :

a, Litigasi., Dasar hukum untuk mengajukan- 
;;s;* di pengadilan terdapat.d:]:* Pasal 38

ZiZr tUU IiE Jan Pasal 45 avatl UUPK' Dalam

Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa:

"Setiap oiurg dapat mengajukan gugatan'

terhadap pihak yang menyelenggarakan
Sistem btektronik dan/atau menggunakan

Teknologi Informasi yang menimbulkan
X.."giu"-". Sedangkan dalam Pasal 45 ayat 1

UUPK disebutkan bahwa "Setiap konsumen

yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha

melalui lembaga Yang bertugas
mehyelesaikan sengketa antara konsumen

dan pelaku usaha atau melalui peradilan

yang' berada di lingkungan- peradila.n

.,-.rrrr". Dengan diakuinya alat bukti elektronik

t.Uugui alat 
-bukti yang sah-di pengadilan

s"Uu[aimana disebutkan dalam Pasal 5 ayatT'2

dan 5 UU ITE maka alat-alat bukti yang dlqat

Jig*rf.* oleh konsumen di pengadilan adalah :

,J guktl transfer atau bukti pembayaran' 2)'

SMS atau e-mail yang menyatakankesepakatan

untuk melakukan- pembeli an, 3)' N ama' alarnat'

."*". telepon, dut' t'o*or rekening pelaku

usaha. eihat<-pitrat< yang boleh mengajukan

g,rgutun ke PengaAil?l 9{:.* sengketa

konsumen m.nrtrlt pa sal 46 UUPK adalah : t c

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli

warisnYa;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyal

la. Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telentatika'

Raj a Gravindo Persada Jak arta,2004 ,hlm' 365 '

PT. tc Lia Sautunnida,
harapan. Bandung'

Juat Beli Melalui Internet' Sinar

2008. hhr.34.
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:l^51:

kepentinganyang sama:
3.Lembaga perlindungan konsumei. _. ,..----'

masyarakat yang memenuhi s\:t:r:. - :..-
berbentuk badan hukum atau \a\asi.:l ..---r--

tujuan didirikannya lembaga ini adalah -::.--,.
kepentingan konsumen;

4. Pemerintah atau instansi terkait.
b. Non Litigasi,za Penyeiesaian senske::

konsumen dilual pengadilan di selenggarak::.
untuk mencapai kesepakatan mengenai benti:..
dan besarnya ganti rugi dan/atau tnensen.i
tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan
terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh
konsumen (P asal 17 LrLrP K).
Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalLrr
Non litigasi digunakan untuk mengatasi
keberlakuan proses pengadiian, dalam Pasal 45
ayat 4 UUPK disebutkan bahr,va : "jika telah
dipilih upaya penvelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan, gugatan
melalui pengadilan han1.a dapat ditempuh
jika upaya itu diny'atakan tidak berhasil oleh
salah satu pihali atau oleh para pihak 1,ang
bcrsengketa".

Penyelesaian sengketa melalui jalur non
litigasi dapat ditempr-rh melalr,ri Lembaga S*,ada1,a
\4asyarakat, Direktorat Perlindungan Kor-rsumen
Disperindag, Badan Penr elesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) dan pelatku usaha sendiri.
\lasing-masing badan ini rrerniliki pendekatan
r ang berbeda-beda dalam n.ienvelesaikan perkara
r ang ada.

F. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab

sebelumnya dalam penelitian ini terkait dengan
pokok perrnasalahan yang diangkat oleh penulis.
ilaka dapatlah diarnbil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam

Perjanjian Jual Beli melalui Inrernet,
Perlindungan kepada masvarakat tersebut harus
diwujr"rdkan dalarn bentuk kepastiar.i hukun.r
yang menjadi hak konsumen. Dalam e-
commerce terdapat 3 unsur yang saling terkait
yaitu: a). Subyekhukum, dalarn hal ini merchant
dan customer; b) Adanya transaksi
perdagangan melalui teknologi informasi
berupa internet sehingga; c) Melahirkan
perjanjian. Dalam perjanjian tersebut yang perlu
diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal

terpenting dalam perjanjian jual beli melalui
internet adalah terdapat dokumen elektronik
j "ng dapat dijadikan sebagai alat bukti
;,ektronik untuk menghindari adanya
::nr alahgunaan oleh orang-orang yang tidak
rinangsung jawab yang berupa kejahatan
: ::iauangan secara elektronik.

I P:::renr-rhan Terhadap Asas-Asas Hukum
P::':r-iian. r'aitu Asas Kebebasan Berkontrak,
.--s-'.s Konsensualisme (persesuaian kehendak),
.---.,,: Itikad Baik, Asas Kepercayaan

'. t; ..'t.'ii.,. ensbeginsel, Asas Kekuatan
.'.-'.'._<.-.,;', r,l.rcl.r Pucta Sunt Servanda), Asas
K;:-,,. .-:: Ilu^Lul. Asas Keseimbangan.

-1 i- :,:' -, ji,.-.,.i.1 Bagi Konsumen Yang Dirugikan
D'- -.-::-, l: :-,:t s :^s i E - c ommerce dapat dilakukan
c:ir:-.-:-, - :,.: cara. r'aitu dengan cara Litigasi
u.1l- .\ .--i-.- -.r-.-.

Dens-r:r s-:t.lNln ntaiunya dunia teklologi,
maka nreilrsilr -.:"1t krta sebagai konsumen untuk
melakukan b:r::..-: t:ansaksi melalui Internet.
Peraturan Pert:j..n:-Ltndaltgan pun sebenam,va
telah melindunii ::rba.'ai pihak didalam
melakukan transaksi .::sebut. hanva saran dari
penulis. sebagar k.,i.rslir,:r: ..;..nt baik. maka kita
harus terlebih daltiil-. :l;:t:e r.rllui srapa valtg
menjadi produsen blr.rit: iil'..i.,.,t ,lenral baik.
serta menl'elusLrri se..:t-1,;riit ntaitdalritr
mengenai kinerja dan latar'r:i.,k.in: i.rli trrolu5s11.
sehingga kita ti dak akan meras : i i b., i: r, :r I i .
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