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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemenuhan kebutuhan hidup didalam masyarakat merupakan hal yang 

sangat penting dan utama. Dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat 

sering menggunakan transaksi jual beli. Upaya masyarakat untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam transaksi jual beli diwujudkan 

dalam bentuk perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) menyatakan bahwa, 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 

 
Pasal tersebut menerangkan tentang pengertian perjanjian yang 

menggambarkan dua pihak yang saling mengikatkan diri.1 Kekuatan suatu 

perjanjian pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, selama para 

pihak sepakat mengenai bentuk dan isi dari perjanjiannya. Sepakat disini diartikan 

adanya persesuaian pendapat dan keinginan diantara dua belah pihak dalam 

melakukan suatu transaksi. 

Terdapat 2 cara transaksi dalam perdagangan saat ini, yaitu transaksi 

perdagangan secara konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang 

tradisional dan transaksi perdagangan secara modern yang saat ini dikenal dengan 

electronic commerce atau transaksi elektronik yang bersifat kontemporer. Pasal 1 
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angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Ilmu Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa, 

”Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 
elektronik lainnya”. 

 
Proses transaksi jual beli secara elektronik adalah transaksi jual beli yang 

dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lain dengan media internet dalam 

waktu yang tidak ada batas kapanpun juga dimanapun dan dilakukan dengan cara 

tidak perlunya tatap muka atau face to face antara para pihak, mereka hanya 

mengandalkan rasa kepercayaan antara para pihak. Namun, kegiatan bisnis 

perdagangan ini tetap sah jika masing-masing pihak telah sepakat tanpa 

diperlukannya pertemuan. 

Secara umum tahapan-tahapan dalam traksaksi elektronik melalui e- 

commerce dapat diurutkan sebagai berikut:2 

1. E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui server 
 

yang disewa dari Internet Server Provider (ISP) oleh E-merchant. 
 

2. Transaksi melalui e-commerce disertai term of use dan sales term 

condition atau klausula standar, yang pada website-nya, sedangkan E- 

customer jika berminat tinggal memilih tombol accept atau menerima. 

3. Penerimaan e-customer melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai 

perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak e-merchant. 

4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti 
 
 
 

2 Nofie Iman, Mengenal E-commerce, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hal 8. 
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dengan proses pembayaran yang melibatkan dua bank perantara dari 

masing-masing pihak yaitu acquiring merchant bank dan issuing 

customer bank untuk dan atas nama e-customer melakukan sejumlah 

pembayaran atas harga barang kepada acquiring merchant bank yang 

ditujukan kepada e-merchant. 

5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses 

pemenuhan prestasi oleh pihak e-merchant berupa pengiriman barang 

sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi 

barang. 

 
Jual beli termasuk perjanjian konsesuil yaitu suatu perjanjian yang sah, 

mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara 

penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (esentialia) yaitu barang dan 

harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak. 3 Transaksi 

elektronik merupakan sebuah proses pembelian dan penjualan secara elektronik 

atas barang atau jasa dan informasi. Pemanfaatan media transaksi elektronik 

dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat 

internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi 

masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. 

Pentingnya permasalahan hukum dibidang transaksi elektronik adalah 

memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui 

internet.4 Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

 
3Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 79. 
4Ahmad M Ramli, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce”, Jurnal 

Hukum Bisnis, 2000, hal. 14. 
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serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan 

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan 

konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.5 

Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan 

pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada 

yang mengonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produk yang dikonsumsi 

secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi 

pelaku usaha. 6 Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut 

harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat merasa aman dalam 

melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum 

dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang 

akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang 

bersangkutan merasa aman. 

Perlindungan hukum pada jual beli secara transaksi elektronik menjadi hal 

yang penting khususnya dalam perlindungan terhadap konsumen karena banyak 

kasus kerugian yang dialami oleh konsumen. Salah satu contoh adalah mengenai 

barang yang tidak sesuai dengan informasi yang dia terima atau tidak dikirimmya 

barang yang sudah dilakukan pembayaran oleh pembeli atau dengan kata lain 

 
5Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hal. 25. 
6Abdul Halim Barkatullah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen DalamTransaksi E- 

commerce Lintas Negara Di Indonesia”, Disertasi FH UII, 2009, hal. 27. 
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terjadinya wanprestasi dari pihak penjual. 
 

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah banyak 

pihak pelaku usaha mengesampingkan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen 

diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) sebagai berikut7 : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen: 
 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya; 

 
7 Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 
Dari kesembilan hak-hak konsumen di atas ada beberapa hak yang sering 

ditersampingkan oleh pelaku usaha seperti hak untuk mendapatkan informasi secara 

lengkap mengenai barang yang dipesan dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian 

terhadap barang yang dipesan baik barang itu rusak, cacat atau barang tidak 

diterima oleh konsumen. Biasanya pihak pelaku usaha dapat mengesampingkan 

hak-hak konsumen dengan mencantumkan klausula baku. Namun, klausula baku 

ini pencantumannya dilarang apabila menyatakan hal-hal berikut, seperti yang 

diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, 

“Pelaku usaha dalam menawarkan 
ditujukan untuk diperdagangkan 
mencantumkan klausula baku pada 
perjanjian apabila: 

barang dan/atau jasa yang 
dilarang membuat atau 
setiap dokumen dan/atau 

 

a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang 

yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 
segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
secara angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 
atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; 

f.  Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek 
jual beli jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan 
lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam  
masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
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untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;” 

 
Dalam perjanjian jual beli transaksi elektronik klausula baku dapat dijumpai 

dalam term and condition dimana pelaku usaha mencantumkannya ditempat pihak 

konsumen tidak dapat terlihat. Dalam hal ini maka klausula baku itu batal demi 

hukum yang artinya, klausula itu dianggap tidak pernah ada. 

Namun dalam beberapa kasus, konsumen menerima kerugian yang 

dialaminya karena klausula baku yang dicantumkan oleh pihak pelaku usaha. Hal 

ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang jual beli secara elektronik 

pada konsumen sehingga konsumen dikatakan pihak yang kedudukannya lemah 

dalam jual beli secara elektronik. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti bahwa 

dengan adanya undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku belum menjamin 

perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara 

online. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan 

Konsumen menyatakan bahwa, 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

 
Jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam menjalankan transaksi 

elektronik diperlukan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen. 

Apabila tidak ada jaminan tersebut maka ditakutkan dapat terjadi pelanggaran 

atau wanprestasi pada transaksi elektronik sehingga menghambat upaya 

pengembangan bisnis transaksi elektronik. 
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Transaksi elektronik merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik 

yang berbeda dengan model transaksi jual beli konvensional. Sebagaimana dalam 

perdagangan konvensional, transaksi elektronik menimbulkan perikatan antara para 

pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya 

hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak yang 

terlibat. Meskipun telah ada suatu ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab 

pelaku usaha, namun dalam praktkinya banyak ditemui kendala-kendala yang 

menyangkut perkembangan transaksi elektronik, seperti iklan yang menyesatkan, 

barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak adanya keharusan bagi 

pelaku usaha untuk memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi suatu barang 

serta ganti rugi kepada pihak konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam jual 

beli secara transaksi elektronik terikat pada pertanggung jawaban kontraktual dan 

pertanggungjawaban produknya. Kewajiban untuk mengganti kerugian akibat 

penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh 

kedua belah pihak. 

Dengan demikian bukanlah undang-undang yang menentukan pembayaran 

ganti rugi dan berapa besarnya ganti rugi melainkan kedua belah pihak yang 

menentukan semuanya dalam perjanjian. Apa yang diperjanjikan tersebut, 

mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari latar 

belakang inilah penulis akan mengkaji permasalahan lebih lanjut dalam skripsi ini 

yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal 

Wanprestasi Jual Beli Online Yang Disebabkan Oleh Pelaku Usaha”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

hal jual beli online? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian secara hukum oleh pihak-pihak terkait atas 

terjadinya wanprestasi jual beli online yang disebabkan oleh pelaku usaha? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam hal jual beli online. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian secara hukum oleh 

pihak-pihak terkait atas terjadinya wanprestasi jual beli online yang 

disebabkan oleh pelaku usaha. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Dibuatnya penelitian ini adalah bagian dari syarat untuk kelulusan program 

Strata Satu (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 

Penulis memilih untuk melakukan penelitian adalah untuk memberikan pemikiran 

baru yang lebih kritis dengan meneliti topik ini, penulis akan mencari, memilih, 

menghasilkan hasil yang bermanfaat untuk lainnya. 
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Dalam praktik lapangan hukum banyak sekali tindakan yang dilakukan 

dengan menyalahi peraturan, hukum dibuat untuk menjadi pilar bagi masyarakat 

dengan tujuan membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi  mereka. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kesadaran bagi penegak 

hukum dan masyarakat bahwa tindakan-tindakan kejahatan dapat terjadi jika 

penyelidikannya tidak matang dan tajam. 

Selain itu rumusan masalah dapat terjawab dengan tuntas serta benar-benar 

menjadi suatu pencerahan bagi pihak pihak yang berada diranah lapangan ini. 

Menjadi suatu hal yang membuka pandangan masyarakat serta membuka lebar 

kesempatan bagi para pihak yang dirugikan dalam perkara perkara seperti ini 

untuk mendapatkan keadilan. 

 
1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. Penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan 

hukum bagi konsumen terhadap wanprestasi jual beli online. Penulis tertarik 

untuk mengangkat dan membahas kasus ini untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai wanprestasi yang terjadi dalam jual beli online. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara teoritis mengenai landasan teori, 

definisi-definisi dan kerangka konseptional yang akan digunakan dalam penelitian 

ini. Bab ini memuat teori-teori dan penjelasan yang berhubungan dengan 

perlindungan konsumen terhadap jual beli online. 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

 
Pada bab ini penulis akan membahas secara deskriptif mengenai jenis penelitian, 

pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan 

sistematika penulisan yang berkaitan dalam penulisan dan pembahasan mengenai 

topik penelitian. 

 
BAB IV ANALISIS 

 
Bab ini akan membahas secara sistematis mulai dari teori, fakta-fakta, 

peraturannya dan lalu hasil penelitian juga akan dijelaskan dalam bab ini. Secara 

detail membahas mengenai analisis penulis terhadap topik penelitian. 

 
BAB V PENUTUP 

 
Bab penutup yang akan menjelaskan konklusi dari apa yang penulis dapatkan dan 

temukan terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Bersifat ringkas dan padat 

dengan isi yang dapat berguna bagi pembaca dikemudian hari. 


