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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi di akhir abad 20 sampai awal abad 

21 dapat dikatakan sangat pesat, karena menyangkut seluruh aspek kehidupan. 

Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi untuk membantu manusia dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Semakin berkembangnya 

teknologi informasi menyadarkan dunia akan sebuah dunia yang baru, yaitu 

sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated 

communication) dan telah menciptakan dunia baru atau cyberspace. 

Cyberspace ini menawarkan sebuah wadah baru untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari manusia, seperti jual-beli.1 Akan tetapi, jual-beli dalam cyberspace 

ini tidak dapat dikatakan sama selayaknya perdagangan secara tradisional 

dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu satu sama lain. Ini dapat 

menimbulkan beberapa masalah bagi pembeli jika, sebagai contoh, penjual 

tidak melakukan kewajibannya sebagai penjual yang seharusnya. Maka dari itu 

fenomena jual-beli elektronik ini sudah seharusnya dibahas dengan aspek-

aspek di dalamnya, seperti internet, teknologi, dan sebagainya.  

                                                             
1 Maskun dan Wiwik Meilarati, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet (Bandung: Keni Media, 
2017), hal. 2-3. 
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 Internet pada awalnya dikembangkan Amerika Serikat (AS) pada 

pertengahan abad 19, dan semula dipergunakan sebatas untuk keperluan militer. 

Pada pertengahan abad 20 pemakaian internet juga hanya sebatas untuk 

berkirim surat elektronik. WWW (Word Wide Web) baru mulai populer 

digunakan sekitar awal tahun 90-an, dengan memakai berbagai Web browser 

seperti Netscape, internet explorer, dan sebagainya. Seiring dengan 

perkembangan di negara maju, internet hampir menjadi kebutuhan primer. 

Layanan yang ditawarkan internet pada awal abad 21 pun semakin lengkap, 

komunikatif dan memanjakan konsumen dalam arti akses internet. Layanan-

layanan yang tersedia dengan adanya internet yang populer beberapa tahun 

belakangan ini membuat internet menjadi kebutuhan yang dapat dinikmati 

selama 24 jam. 

 Semakin berkembangnya teknologi dan internet menyebabkan media 

ini dijadikan sarana yang multifungsi, seperti berinteraksi, berkomunikasi, 

bahkan melakukan perdagangan dengan banyak pihak dari segala penjuru dunia 

dengan mudah, yang dikenal dengan jual beli online. Hal tersebut 

memungkinkan setiap orang untuk membuka toko dengan lebih mudah dan 

efisien. Transaksi yang terjadi dalam internet dan Web melalui jual beli online 

itu disebut E-commerce. E-commerce merupakan suatu proses membeli dan 
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menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan 

ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.2 

Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merebaknya media internet 

menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan 

berbagai macam produknya melalui e-commerce. Fenomena transaksi di 

Indonesia dengan menggunakan fasilitas internet (e-commerce) ini sudah 

dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs www.sanur.com sebagai toko 

buku online pertama yang pada saat itu belum terlalu populer.3  Salah satu 

manfaat dari keberadaan internet sebagai sarana perdagangan adalah sebagai 

media promosi suatu produk. 

Peristiwa tersebut cukup signifikan, antara lain tampak dari kuantitas 

transaksi melalui sarana elektronik. E-commerce memungkinkan transaksi 

komersial melintasi batas-batas budaya dan negara dengan kenyamanan yang 

lebih tinggi dan biaya yang lebih efisien daripada dalam suatu sistem 

perdagangan yang tradisional. Ini dikarenakan juga hampir setiap orang zaman 

sekarang memiliki telefon seluler yang membuat akses untuk belanja secara 

online jadi semakin mudah, namun tidak dipungkiri, transaksi perdagangan 

                                                             
2  Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, Sistem Informasi Manajemen (Jakarta: Salemba Empat, 
2012), hal. 48. 
3 Yusuf Rendy, “Tantangan dan Peluang E-Commerce,” http://analisis.kontan.co.id/news/tantangan-
dan-peluang-E-Commerce, diakses tanggal 2 Oktober 2016. 
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secara tradisional juga masih diminati karena sudah menjadi kebiasaan yang 

ada sejak dulu.  

Alasan lainnya transaksi perdagangan secara tradisional masih diminati 

adalah masalah ketidak percayaan dan keraguan keamanan transaksi melalui e-

commerce.                                                                                                                                                                 

Selain alasan-alasan ketidakpercayaan, kurangnya pengetahuan tentang 

internet pada zaman milenial ini, juga menjadi alasan bertahannya perdagangan 

tradisional. 

Segala sesuatu yang dilaksanakan dalam transaksi tradisional selalu 

mengandalkan dokumen fisik/kertas; transaksi-transaksi tersebut merupakan 

paper-based transaction. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang 

bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai 

bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-

masing. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan transaksi E-Commerce. 

Transaksi E-Commerce adalah paperless transaction. Dokumen-dokumen 

yang dipakai bukanlah paper document, melainkan digital document.  

 Perdagangan online melihatkan segala jenis produk baik barang 

maupun jasa. Produk yang diperdagangkan bermacam-macam jenisnya, mulai 

dari barang primer, sekunder, sampai tersier sekalipun juga diperlihatkan. 

Banyaknya sarana untuk melakukan perdagangan online juga memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi dari mana saja. Semakin 
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banyaknya jenis sarana yang disediakan oleh penyedia layanan jual-beli 

membuat para konsumen mendapat semakin banyak pilihan dalam berbelanja 

online.  

Seringkali para konsumen tidak dibekali kenyamanan dan keamanan 

dalam berbelanja dengan informasi yang disampaikan oleh penyedia layanan 

perdangangan online tersebut, seperti ukuran yang salah dan adanya kecacatan 

yang tidak ditampakkan pada informasi yang seharusnya dicantumkan pada 

barang tersebut.   Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) 

sebagaimana telah di ubah menjadi UUITE Nomor 19 tahun 2016 yang 

menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan perdagangan online 

dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan 

kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.4 

Dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia 

semakin dekat dan menyamarkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan 

tatanan masyarakatnya. Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung 

perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan 

jaringan publik (public network) dalam melakukan pemindahan data dan 

informasi5 seperti ini cenderung menimbulkan ketidakjelasan mengenai barang 

                                                             
4 Pasal 4 huruf E UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016. 
5 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak (Yogyakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 142. 
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yang ditawarkan, terlebih apabila barang yang ditawarkan membutuhkan 

pengenalan secara fisik. Barang yang dikirim juga tidak dapat dipastikan sesuai 

dengan yang dipesan, padahal hubungan yang timbul antara konsumen dengan 

pelaku usaha senantiasa dimaksudkan agar kedua belah pihak menikmati 

keuntungan. Proses pembelian hanya dengan melihat detail secara online saja 

merupakan hal yang umum dalam melakukan perdagangan online, padahal ada 

beberapa jenis proses atau tahapan lain yang bisa di katakana lebih aman 

dilakukan, tidak lain adalah sistem cash on delivery (COD), sebagai bentuk 

pembayaran dimana penjual dan pembeli sepakat untuk bertemu untuk 

memeriksa kondisi produk yang diperdagangkan dan melakukan pembayaran 

ketika baik pihak penjual maupun pembeli setuju atas transaksi yang terjadi. 

Namun pembelian dengan opsi COD tersebut sudah jarang di lakukan oleh 

penjual online, sebab perbedaan yang jauh antara lokasi penjual dan pembeli 

menjadi alasan utama penjual tidak memasukan opsi COD ini kepada 

konsumen. Kondisi inilah yang seringkali timbul dalam setiap transaksi dengan 

mempergunakan perdagangan online. 

Sebaliknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 yang sekarang berlaku di Indonesia masih berbasis pada sesuatu yang 

sifatnya fisik dan belum kepada transaksi yang bersifat virtual/maya. Transaksi 

perdagangan melalui media elektronik atau lazim disebut E-Commerce masih 

menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya. Peristiwa 
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semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor 

penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang 

dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum 

terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya, sebab 

konsumenlah yang lebih menanggung dampaknya6. 

Dalam pelaksanaannya, e-commerce mengalami permasalahan 

khususnya yang berkaitan dengan kontrak, perlindungan konsumen, pajak, 

yurisdiksi dan digital signature. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam UU 

ITE ini diatur mengenai perdagangan online di mana salah satunya adalah 

kegiatan mengenai jual-beli dalam media internet.7 UU ITE juga mewajibkan 

pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban 

tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi ”Pelaku usaha yang 

menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi 

yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk 

yang ditawarkan8”,diantaranya: 

                                                             
6 Sri Redjeki Hartono, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas 
Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 33. 
7 Didik  M.  Arief dan Elisatris Gultom, Cyber Law:  Aspek Hukum TeknologI Informasi (Bandung: 
Refika Aditama, 2005), hal. 133-135. 
8 Pasal 9 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016. 
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1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan 

kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun 

perantara:  

2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya 

perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti 

nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. 

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 Perlindungan Konsumen (UUPK) 

yang menyebutkan bahwa hak konsumen adalah: 

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan;  

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
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7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,      

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

atau tidak sebagaimana mestinya                  

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.9 

Dilihat dari Pasal 8 ayat (1) UUPK, penjual atau pebisnis online harus 

menyediakan informasi yang lengkap agar tidak ada kecacatan dalam sebuah 

perjanjian atau kontrak dalam perdagangan online tersebut. Adapun perbuatan 

yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya yang 

patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam perdagangan online. Perbuatan 

tersebut dapat mengandung unsur delik penuh bilamana dianggap terlaksana 

penuh dengan perbuatan yang dilarang undang-undang, yakni menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan (informasi barang tidak sesuai), dan 

menimbulkan akibat kerugian konsumen dalam perdagangan online. Dengan 

demikian, delik ini termasuk delik materiil atau delik dengan perumusan 

materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh bahwa unsur 

                                                             
9 Pasal 4 UUPK Nomor 8 Tahun 1999. 
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kerugian konsumen dalam perdagangan online harus dibuktikan terlebih 

dahulu.10 

Bentuk perdagangan ini juga dapat mengakibatkan kerugian pada 

konsumen jika menyangkut barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, 

misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen atau terjadi 

kelambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang 

yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain sebagainya11. Hal 

ini disebabkan oleh adanya beberapa perjanjian yang menyatakan pengalihan 

tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, masih lemahnya perlindungan hukum 

pada perdagangan online, atas dasar tersebut diperlukan jaminan keamanan 

perdagangan online untuk menumbuhkan kepercayaan, terutama pada pihak 

konsumen, bisnis yang demikian tentu saja akan dihadapkan dengan berbagai 

masalah perlindungan konsumen, khususnya keabsahan transaksi yang 

menggunakan media elektronik.12 

Walaupun beberapa permasalahan yang ada sudah dapat diselesaikan 

dengan munculnya UU ITE, masalah perlindungan konsumen dalam e-

commerce masih perlu untuk dikaji lebih. Hak konsumen yang diabaikan oleh 

                                                             
10 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi kasus: Prita Mulyasari (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo, 2009), hal. 99-100. 
11  Abdul Halim Barkatullah, “Tinjauan Hukum Bisnis E-Commerce: www.sanur.co.id,” Tesis, 
(Yogyakarta, 2003) Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hal. 150. 
12 Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, De Lega Lata (Vol. 1, no. 
2, 2016), hal. 430-444. 
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pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan 

perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk 

barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui 

promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Jika tidak berhati-hati 

dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan 

menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. 

Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang 

dikonsumsinya. Karena itu konsumen memiliki hak dan kebebasan untuk 

menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. 

Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen 

menjadi lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha.13 

  Menurut Penjelasan Umum UUPK, faktor utama yang menjadi 

penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih rendahnya 

kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal ini terkait erat dengan 

rendahnya pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajibannya. Oleh 

karena itu keberadaan UUPK ini sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya 

pemberdayaan konsumen14. 

 Penelitian ini ingin memperjelas hukum perlindungan konsumen dalam 

mengatur perdagangan secara online, khususnya untuk meminimalisir resiko 

                                                             
13 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Yogyakarta: Visi Media, 2008),  
hal. 3. 
14 Ibid, hal. 29. 



 

 
12 

kerugian konsumen dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen jika 

konsumen tersebut mengalami adanya kesalahan informasi dalam perdagangan 

online terhadap penjual kepada konsumen seperti adanya ketidaksesuaian 

barang yang dijual di website dan online shop lainnya dengan barang yang 

sudah berada di tangan pembeli (barang tidak sesuai dengan pesanan) yang 

disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan penjual. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang sudah peneliti ilustrasikan, peneliti ingin 

merumuskan permasalahan yang di jawab dalam penelitian ilmiah ini, yaitu: 

1. Bagaimana hukum perlindungan konsumen mengatur perdagangan secara 

online, khususnya dalam hal meminimalisir resiko kerugian konsumen? 

2. Bagaimana upaya hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian 

dalam perdagangan online berdasarkan peraturan perundan-undangan terkait 

perlindungan konsumen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin menyampaikan tujuan peneliti membuat penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis mengenai hukum perlindungan konsumen mengatur 

perdagangan online dalam meminimalisir resiko kerugian konsumen. 

2. Untuk menganalisis pemanfaatan upaya hukum yang diberikan melalui 

hukum perlindungan kosumen dapat melindungi konsumen ketika 

konsumen megalami kerugian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dalam 

menambahkan pengetahuan mengenai bagaimana konsumen dapat 

menghindari resiko kerugian dalam perdagangan online dan pemanfaatan 

upaya hukum yang diberikan oleh UUPK dapat melindungi konsumen ketika 

konsumen mengalami kerugian. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

refrensi bagi rekan mahasiswa untuk memperkaya wawasan pengetahuan 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan online, 

juga bagi masyarakat umum agar dapat memberikan sumbangan pemikiran 
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dan sebagai bahan masukan apabila konsumen mengalami kerugian dalam 

perdagangan online. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I   : PENDAHULUAN  

Materi tulisan pada bab ini merupakan sebuah gambaran dari isi 

bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas 

tema pokok dari penelitian ini, yang disusun secara sistematis 

dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan membahas 

perkembangan perdagangan online di Indonesia, keunggulan e-

commerce sebagai sarana perdagangan online di Indonesia, 

peraturan perundang–undangan perdagangan online di 

Indonesia, perkembangan perlindungan konsumen pada 

transaksi e-commerce, dasar-dasar hukum perlindungan 

konsumen, bentuk-bentuk kerugian konsumen dalam transaksi 

dengan resiko-resiko yang ada dalam e-commerce dan upaya 

hukum apabila timbulnya kerugian konsumen. 
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BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab metodologi penelitian ini, peneliti membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan dan prosedur untuk 

memperoleh bahan penelitian yang kemudian dilanjutkan 

dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian. 

Singkatnya, bab ini menguraikan tentang metode-metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang 

diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam penelitian ini. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dari rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengurangi 

resiko kerugian yang dialami oleh konsumen dalam 

perdagangan online dan pemanfaatan upaya hukum melalui 

hukum perlindungan konsumen dengan menggunakan teori-

teori dasar tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan sebelumnya. 

 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari bab I hingga bab 

IV dan disertai dengan saran yang relevan 

  


