
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

Kemajuan teknologi mengubah banyak aspek perdagangan maupun 

efektivitas pasar dengan melahirkan metode transaksi yang biasa dikenal juga 

dengan istilah electronic commerce atau biasa disingkat menjadi e-commerce. 

E-commerce dianggap sebagai aktivitas transaksi jual beli berupa barang 

dan/atau jasa melalui internet yang memberikan keringanan pada pengguna 

internet di dalam kegiatan bertransaksi antara penjual dan pembeli, sehingga 

transaksi jual beli ini dapat disebut dengan transaksi jual beli berbasis online. 

Efisiensi dan kemudahan merupakan keunggulan dari adanya perdagangan e-

commerce. E-commerce juga merupakan kegiatan berbisnis dengan 

menggunakan internet sebagai perantara yang dapat menghubungkan antara 

perusahaan, konsumen dan masyarakat.12 Sejak tahun 1996, fenomena e-

commerce telah dikenal di Indonesia dengan munculnya situs toko buku 

online pertama yaitu http://www.sanur.com.13 Meski pada tahun 1996 e-

commerce tersebut belum tersohor, tetapi pada tahun 1996 tersebut mulai 

bertambah situs-situs yang juga melakukan kegiatan e-commerce. Pada tahun 

1997 sampai dengan tahun 1998 terjadi krisi ekonomi yang mengakibatkan 

eksistensi e-commerce di Indonesia sedikit terabaikan. Kemudian, 

12 Muchlisin Riadi, “Perdagangan Elektronik (E-Commerce)”, 
https://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html?m=1, diakses 
tanggal 10 Mei 2018. 
13 Dikdik M.Arief Mansur Elisatris Gultom, cyber Law, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 
hlm.144. 
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kembalinya kejayaan e-commerce adalah pada tahun 1999 hingga saat ini 

oleh masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. 

Sebutan transaksi jual beli online sudah umum didengar oleh masyarakat, 

khususnya di Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Jual beli online 

merupakan perubahan terkini dari proses jual beli secara konvensional. 

Biasanya transaksi jual beli konvensional hanya melibatkan antara penjual 

dan pembeli dengan terjadinya tatap muka secara langsung dalam proses 

penjualan dan pelunasan, dan sebaliknya dalam kegiatan jual beli secara 

online. Karena jual beli online menerapkan sistem yang kegiatannya 

dilakukan melalui media internet sebagai perantara sehingga tidak ada terjadi 

interaksi secara langsung antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli 

sangat efisien dan ekonomis karena transaksi jual beli online dapat dilakukan 

hanya dengan menggunakan ponsel pintar kita sendiri untuk digunakan 

sebagai alat perantara dalam membeli barang-barang yang dijual khususnya 

melalui situs-situs e-commerce.  

Secara bahasa, pengertian electronic adalah ilmu elektronika atau segala 

yang berkaitan erat baik elektronika maupun teknologi. Kemudian pengertian 

commerce adalah perdagangan. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil 

ialah e-commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan 

elektronika dan teknologi.14  

Dengan terjadinya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat 

seperti saat ini, maka terciptalah banyak jenis dan peluang khususnya dalam 

14 Admin, “Tinjauan Umum Transaksi Jual Beli Media Internet (On-Line)”, 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49769/Chapter%20II.pdf;jsessionid=21FD
4ECDDBCB879C8FD44E406D281376?sequence=3, diakses tanggal 10 Mei 2018. 

Cici Sri Wahyuni, Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2019 
UIB Repository©2019

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49769/Chapter%20II.pdf;jsessionid=21FD4ECDDBCB879C8FD44E406D281376?sequence=3
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49769/Chapter%20II.pdf;jsessionid=21FD4ECDDBCB879C8FD44E406D281376?sequence=3


melaksanakan bisnis baru. Bisnis baru dengan transaksi secara elektronika 

yang juga semakin banyak dilakukan oleh para pelaku usaha. Sehingga 

dengan teknologi informasi yang terus berkembang memungkinkan setiap 

orang untuk melakukan perbuatan hukum sangatlah mudah, seperti perbuatan 

hukum dalam melakukan jual beli. 

Dengan adanya internet, tentu sangat membantu masyarakat dalam 

berinteraksi, berkomunikasi, dan bahkan membantu untuk melakukan 

transaksi jual beli dengan orang dari segala penjuru dunia dengan sangat 

efisien, sehingga dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya. Beberapa tahun 

terakhir ini setelah merajalelanya transaksi online melalui media internet, 

banyak perusahaan yang mulai mencoba menawarkan produk-produk 

perusahaan yang hendak di jual dengan menggunakan media internet ini. 

Internet juga memberikan manfaat, salah satunya adalah menjadi media 

promosi untuk menawarkan suatu produk. Produk-produk yang dipromosikan 

secara online tersebut, juga memberikan keuntungan yang cukup besar dari 

para pelaku usaha karena produk-produk tersebut dapat dikenal oleh siapa 

saja dan di mana saja. Selain itu, penggunaan internet tidak hanya terbatas 

pada pemanfaatan dalam memperoleh berbagai informasi yang diakses secara 

online, melainkan internet juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam 

melakukan perdagangan. Pada dasarnya e-commerce merupakan tempat 

terjadinya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan 

transaksi perdagangan secara online dengan memanfaatkan media internet. 
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Sehingga dalam proses pemesanan terhadap barang yang ditawarkan oleh 

pelaku usaha tersebut konsumen cukup mengkonfirmasinya melalui media 

internet saja. Karena dengan e-commerce setiap transaksi yang dilakukan 

antara penjual dan pembeli tidak perlu melakukan pertemuan untuk tahap 

negoisasi terhadap barang yang diperjual belikan.  

Dengan adanya e-commerce yang mengubah hubungan antara penyedia 

produk dan pemakai produk yang semakin berjarak, sehingga timbul 

kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. 

Adapun beberapa situs jual beli online yang cukup dikenal di Indonesia 

adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, Buka Lapak, Lazada, Sale Stock, dan 

Zalora. Masing-masing situs jual beli online ini pun memiliki cara penawaran 

yang berbeda-beda kepada konsumennya, mulai dari situs yang menawarkan 

sistem pembayaran ditempat (Cash on Delivery), bayar setelah barang sampai 

di tempat sampai dengan pemilihan barang mana yang akan diambil setelah 

diantarkan kurir ke tempat konsumennya. Berbagai macam jenis penawaran 

demi meningkatkan konsumen dilakukan oleh situs-situs tersebut, namun 

kebanyakan situs jual beli online tersebut hanya memikirkan cara mereka 

memperoleh konsumen yang banyak dengan diberikannya penawaran-

penawaran yang semakin memudahkan konsumen tanpa memikirkan 

perlindungan konsumen itu sendiri. Kondisi tersebut menempatkan konsumen 

dalam posisi yang lemah. Masalah perlindungan konsumen menjadi perhatian 

dunia, organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya dengan 
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mengeluarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 

1985.15 

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun 

formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang menjadi motor penggerak bagi produktivitas 

dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka 

mencapai sasaran usaha. Dalam hal mengejar dan mencapai kedua hal 

tersebut, baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada 

umumnya akan merasakan dampaknya. Sehingga upaya dalam hal 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen merupakan hal 

yang mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia karena 

mengingat kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan 

konsumen.16 

1.  Tinjauan Umum Transaksi 

Transaksi adalah situasi atau peristiwa yang mempengaruhi faktor 

lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus 

secara tertulis dalam bentuk faktur atau kwitansi penjualan atau kwitansi 

dan disebut sebagai bukti transaksi. 

Bukti transaksi adalah bukti tertulis atau sesuatu yang dapat 

dipertimbangkan dalam setiap transaksi di suatu perusahaan atau di 

perusahaan lain. Bukti transaksi juga memiliki keuntungan besar. 

Keuntungan fakta negosiasi merupakan bahwa ia menyiapkan fakta-fakta 

15 Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014, hlm. 4 
16 Ibid, hlm. 5 
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tertulis dari negosiasi yang sudah dilakukan, dan tidak hanya bukti tertulis 

juga berguna untuk menghindari kemungkinan perselisihan di masa depan. 

Bukti transaksi berbasis sumber dapat dibagi antara lain menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Bukti Transaksi Internal  

Fakta negosiasi internal merupakan fakta pencatatan peristiwa di 

mana ada memo dari penyelia atau orang yang berwenang. 

b. Bukti Transaksi Eksternal  

Fakta negosiasi eksternal merupakan fakta bahwa notulen negosiasi 

ini ada di luar perusahaan. Buktinya adalah: 

1) Faktur 

 Faktur merupakan akumulasi perdagangan produk yang dikerjakan 

dengan cara kredit, yang dilakukan oleh pedagang yang dikirim ke 

konsumen atau pembeli. Umumnya dibuat dalam rangkap dua, 

dokumen asli adalah bukti pembelian kredit dan diberikan kepada 

konsumen atau pembeli, dan salinannya adalah bukti penjualan 

kredit dan dipegang oleh penjual. 

2) Kwitansi 

Kwitansi adalah bukti penerimaan uang untuk pembayaran suatu 

barang atau lainnya. Kwitansi disertai dengan tanda oleh penerima 

uang dan juga diserahkan kepada pemberi atau pembayar. 

3) Nota Debet (Debit Memo)  
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Nota Debet merupakan pengakumulasian sebagai informasi dalam 

memberitahu untuk diberikan ke instansi atau badan usaha ke 

pelanggan, yang sudah didebet melalui akumulasi nominal yang 

ditentukan. Penerima nota debit menulis bahwa akun pemberi nota 

ada di sisi kredit. 

4) Nota Kredit 

Nota Kredit merupakan tempat informasi atas perhitungan yang 

diberikan oleh instansi atau badan usaha ke pelanggan, bahwa akun 

mereka sudah dikreditkan berdasarkan akumulasi nominal tertentu. 

Penerima nota catatan bahwa akun pengirim nota ada di sisi debet. 

5) Cek (Cheque)  

Cek merupakan teks amanah tanpa syarat kepada bank guna 

melunasi sejumlah harga yang ditentukan ketika teks itu 

disampaikan kepada bank, kemudian diapprove oleh bagian yang 

merupakan pelanggan bank serta mempuyai setoran di bank dengan 

rupa rekening giro. Lembar cek terbagi menjadi dua sisi, termasuk 

sis pertama yang diberikan ke bagian yang lain untuk digunakan 

menjadi alat pelunasan, dan juga tanda terima / cek yang digunakan 

sebagai fakta transaksi penambah untuk dijadikan satu dengan 

tanda fakta pelunasan. 

6) Bilyet Giro  

Bilyet Giro merupakan teks yang bersifat amanah dari pelanggan 

bank, ke bank tujuan sesuai atau relevan untuk mentransfer jumlah 
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nilai akunnya ke rekening penerima yang telah diistilahkan sebagai 

akun giro dengan bank lain. 

7) Rekening Koran  

Rekening Koran merupakan fakta transfer tunai di bank yang 

disiapkan oleh bankuntuk semua pelanggannya, itu juga dipakai 

sebagai dasar untuk menyesuaikan Catat saldo kas oleh instansi, 

serta saldo kas berdasarkan bank. 

8) Bukti setoran bank  

Bukti setoran bank adalah ketika atau Setiap setoran bank harus 

dimasukkan pada pernyataan setoran yang disediakan oleh bank. 

9) Bukti memorandum  

Bukti memorandum adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh 

kepala perusahaan atau orang yang berwenang untuk peristiwa 

yang terjadi di dalam dalam perusahaan dan biasanya terjadi pada 

akhir periode, misalnya Misalnya, memo untuk mencatat gaji 

karyawan masih dibayar. 

10) Bukti kas masuk dan bukti kas keluar  

Bukti uang tunai, yaitu bukti penerimaan uang atau uang tunai yang 

dilengkapi dengan bukti, misalnya: tanda terima dan catatan. 

Sementara itu, bukti kas keluar adalah bukti transaksi tunai atau 

pengeluaran pembayaran, misalnya: penerimaan dari kreditor dan 

uang kertas asli. 
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Selain itu, ada beberapa ahli dalam memberikan teori, ide, atau 

pandangan mereka, bahkan jika hanya dalam bentuk definisi atau 

pemahaman transaksi. Adapun pemahaman transaksi menurut para ahli ini 

adalah: 

a. Azhar Susanto 

“Pengertian transaksi dalam bukunya berjudul Sistem Informasi 

Akuntansi yang menyatakan bahwa Transaksi merupakan peristiwa 

terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan.” 

b. Mursyidi 

“Pengertian transaksi dalam buku Akuntansi Dasar bahwa definisi 

transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis tidak hanya 

jual beli pembayaran dan penerimaan uang namun juga akibat adanya 

kehilangan kebakaran, arus dan juga peristiwa lain yang dapat dinilai 

dengan uang.” 

c. Skousen 

“Pengertian transaksi dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa pengertian transaksi 

adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan-

perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh 

ekonomi atas bisnis.” 

Transaksi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu transaksi internal dan 

eksternal. Negosiasi internal merupakan transaksi yang turut sertakan 

beberapa bagian dari perusahaan, dengan sebagian perusahaan menyoroti 
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perubahan dalam posisi keuangan terkait. Contoh transaksi internal 

termasuk catatan yang diberikan kepada bos oleh bos, perubahan nilai aset 

karena depresiasi, dan penggunaan perlengkapan kantor. Pengertian 

negosiasi eksternal merupakan negosiasi turut sertakann semua bagian 

selain dari dalam perusahaan. Negosiasi penjualan, pembelian dan 

pelunasan.17 

Berbeda dengan transaksi dalam dunia akuntansi, di dunia hukum 

transaksi dikenal dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik yang 

telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah 

diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik”. Transaksi elektronik disebut juga e-

commerce atau electronic commerce. E-commerce merupakan pecahan 

dari e-bisnis (bisnis yang dilaksanakan lewat media elektronik). Bisnis 

menggunakan media elektronik untuk mendefinisikan e-commerce dalam 

bentuk perdagangan / perdagangan barang atau jasa. 

Menurut Julian Ding, diambil dari Mariam Darus Badrulzaman, 

pengertian tersebut seperti ini:18 

“Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also knomn is a 

commercial transactions between a vendor and phurchaser or parties 

in similar contractual relationships for the supply of goods, services or 

the acquisition of “right”. This commercial transaction is executedor 

17 Admin, “Pengertian Transaksi, Jenis, Bukti & Transaksi Menurut Para Ahli”, 
http://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-transaksi-jenis-bukti.html, diakses tanggal 15 
Februari 2019. 
18 Mariam Darus Badrulzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2001, hlm. 283. 
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entered into in an electronic medium (or digital medium) when the 

physical presence of the parties is not required. And the medium exits 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 the internet or the world wide web), the transactions are 

concluded regardless of national boundaries or local requirements”.  

Terjemahan bahasanya adalah sebagai berikut:  

“Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara 

penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau 

mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronik 

(digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan 

medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu 

internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas 

wilayah dan syarat nasional”. 

E-commerce didasari dengan adanya aktivitas penjualan yang 

memakai media elektronik. Posisi e-commerce dalam hukum Indonesia 

terletak di bidang hukum perdata sebagai subsistem hukum kontrak, maka 

e-commerce memiliki prinsip yang sama dengan hukum perjanjian secara 

umum, yaitu:19 

1. “Asas kebebasan berkontrak;  

2. Asas konsensual; 

3. Asas itikad baik; 

19 Mariam Darus Badrulzaman et al, op.cit, hlm. 282. 
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4. Asas keseimbangan; 

5. Asas kepatutan; 

6. Asas kebiasaan; 

7. Asas ganti rugi; 

8. Asas keadaan memaksa; dan  

9. Asas kepastian hukum.”  

Sebab diberlakukannya prinsip-prinsip hukum perjanjian dalame-

commerce, ketentuan mengenai perjanjian masih berlaku, hingga 

diberlakukan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai ketentuan sah atau tidak 

perjanjian, yaitu:  

1. “Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;  

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;  

3. Suatu hal tertentu; dan 

4. Suatu sebab yang halal.” 

Negosiasi e-commerce antara pedagang elektronik/bagian penawaran 

produk atau bantuan dari Internet, dan pelanggan elektronik/bagian 

pembelanja produk atau bantuan dari internet terlaksana pada dunia maya 

atau di Internet, biasanya terjadi dalam transaksi tanpa kertas melainkan 

dokumen yang dipakai pada negosiasi tidak menggunakan dokumen kertas 

tetapi dokumen elektronik/dokumen digital.20 

20 Admin, “Bab III Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektornik (e-commerce)”, 
https://anzdoc.com/bab-iii-tinjauan-umum-tentang-transaksi-elektronik-e-commerc.html/, diakses 
15 Februari 2019. 
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2. Tinjauan Umum Jual Beli 

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata), “jual beli adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.” Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, “perjanjian jual 

beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju 

memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan 

sejumlah uang yang disebut harga”.21 

Terdapat unsur penting dalam jual beli, yaitu adanya barang/benda 

yang diperjual-belikan, bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan 

jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu 

yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut 

ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-barang yang biasa 

diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdata 

mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdata 

yaitu: 

a. “Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh; 

b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak; 

c. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan dan tidak 

dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang 

yang habis karena dipakai.” 

21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 243. 
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Suatu kegiatan yang dapat dikategorikan jual beli harus melalui 

pembayaran harga dalam bentuk uang. Harga ditetapkan oleh para pihak.22 

Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari 

pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat 

dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:  

1) Jual Beli Tunai Seketika  

Metode jual beli di mana pembayaran tunai instan adalah bentuk 

yang paling klasik, tapi penting umum pada membeli dan menjual. 

Melalui hal jual beli rumah, harga rumah diberikan sekaligus ketika 

rumah diserahkan sebagai objek lego belanja ke pembelanja.  

2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit  

Cara pembelian adalah membayar untuk beberapa kondisi, tetapi 

pengiriman rumah kepada pembeli dilakukan secara bersamaan, bahkan 

jika semua pembayaran tidak dibayarkan pada waktu yang sama. Dalam 

hal ini, angsuran yang telah dijual berdasarkan hukum dan dijual serta 

dibeli dan ditransfer tidak dibayar.  

3) Jual Beli dengan Pemesanan/Indent  

Ini adalah metode membeli dan menjual rumah yang 

diperdagangkan dan dijual setelah indentasi atau pemesanan (penebusan 

awal). Kedua belah pihak menyimpulkan kontrak penjualan dan 

pembelian yang mencakup hak dan kewajiban yang ditentukan dalam 

penjualan dan sertifikat yang mengikat pembelian. 

22 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 182. 
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3. Tinjauan Umum Transaksi Jual Beli Online 

Melalui internet banyak informasi yang sangat mudah untuk 

didapatkan, informasi tersebut dapat berupa informasi tentang pendidikan, 

bisnis, ekonomi, hiburan, dan lain-lain. Transaksi tersebut menimbulkan 

kegiatan hukum yaitu terjadinya kontrak antara penjual dan pembeli, 

sehingga para pihak yang melaksanakan kegiatan transaksi jual beli 

melalui internet bisa merasa yakin dengan keaslian dan kesempurnaan 

pesanan yang akan dikirim atau diterima, serta bagaimana caranya agar 

antar para pihak setuju dengan dokumen yang dikirimkan melalui internet. 

Pada pertama kalinya internet diperkenalkan, secara tidak langsung lahir 

dan akan mengirimkan semua data dan informasi yang diberikan secara 

tertulis kepada penyedia layanan di internet.23 Jika dilihat dari saat internet 

pertama kali muncul dalam kehidupan manusia, internet sangat 

berpengaruh dalam dunia bidang usaha atau perdagangan. Sejak saat itu 

sistem perdagangan memanfaatkan fasilitas internet/jaringan interkoneksi. 

Selain tuntutan dengan berkembangnya teknologi informasi, Perdagangan 

elektronik juga telah diciptakan oleh kebutuhan masyarakat untuk layanan 

yang lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis dan ruang yang lebih luas 

dengan produk (barang dan pelayanan) yang digunakan dalam kualitas dan 

jumlah yang diminta pembelanja melalui internet dengan tujuan bisnis 

penjualan, terutama di negara maju. 

23 Admin, ”Bab II Tinjauan Umum Transaksi Jual Beli Media Internet (On-Line)”, 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49769/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isA
llowed=y, diakses 16 Februari 2019. 
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E-commerce biasanya digunakan untuk aktivitas penjualan produk 

dan/atau layanan yang baik melalui Internet yang dapat memberikan 

konsumen kenyamanan dari aktivitas perdagangan yang ingin membeli 

barang dan/jasa melalui internet. Efisiensi dan kemudahan merupakan 

keunggulan dari e-commerce, terkait dengan hukum dalam e-commerce itu 

tidak terlepas dari apa yang disebut (cyber law). E-commerce merupakan 

pengertian untuk melakukan proses berbisnis melalui bantuan teknologi 

elektornik dapat dihubungan ke instansi, pengguna dan warga negara pada 

jenis negosiasi elektronik dan penukaran/menjual produk, layanan serta 

info dari jenis elektornik. 

Pembelian dan negosiasi penjualan online merupakan perubahan 

modern dalam proses pembelian dan penjualan yang ada. Secara umum, 

ini tidak terjadi dalam transaksi perdagangan dan pembelian online di 

mana aktivitas perdagangan diantara pedagang dan pembelanja dan ada 

pertemuan instan dengan yang menawarkan serta pelunasan sementara itu. 

Pembelian dan penjualan online menerapkan sistem pembelian dan 

penjualan yang terjadi dari Internet tanpa mempertemukan secara langsung 

si pedagang dan si pembelanja. Transaksi pembelian dan penjualan cukup 

dikerjakan dari ponsel yang diperuntukkan untuk produk legoan dalam 

Internet. Perdagangan online adalah kegiatan perdagangan yang 

merupakan kegiatan bisnis melalui transaksi internet. Perdagangan 

elektronik dapat mencakup transmisi info elektronik, pertukaran info 
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elektronik, info manajemen inventori otomatis, dan info dikumpulkan data 

secara instan.24 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penjualan negosiasi dari Internet 

disebut perdagangan elektronik pada bahasa hukum, yang termasuk dalam 

transaksi memakai sistem internet elektronik. Berdasarkan aturan Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE), disebutkan bahwa negosiasi elektronik merupakan: 

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.  

Transaksi penjualan dan pembelian elektronik adalah pecahan lain dari 

aturan ini. Para pihak yang terlibat dalam melakukan hubungan hukum 

dalam garis besar transaksi elektronik melalui kontrak elektronik atau 

formulir kontrak dan berdasarkan aturan Pasal 1 angka 17 UU ITE 

dikatakan sebagai berikut: 

“Kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen 

elektronik atau media elektronik lainnya.” 

E-commerce mempunya banyak unsur artian, antara lain:  

1. Berupa negosiasi peristiwa di antara 2 (dua) bagian yang berurusan; 

2. Penukaran barang dan layanan serta penukaran atas informasi dari data; 

dan  

24 Muchlisin Riadi, “Perdagangan Elektronik (E-Commerce)”, 
https://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html?m=1, diakses 
16 Februari 2019. 
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3. Sarana pertama untuk melaksanakan aktivitas penjualan dari jaringan 

internet. 

Pada akarnya, e-commerce memiliki efek yang sama seperti transaksi 

pembelian dan penjualan melalui media Internet tidak ada obrolan 

langsung antara pedagang dan pembelanja karena perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Ini dapat memberikan efisiensi dan efisiensi. Perdagangan 

elektronik (e-commerce) adalah suatu bentuk perdagangan teknologi 

informasi di mana konsep perdagangan tradisional diubah menjadi konsep 

transaksi pemasaran jarak jauh. Semua transaksi yang biasa digunakan 

melalui e-commerce adalah transaksi, tetapi konsumen dapat mendapatkan 

banyak info agar dibedakan infonya, sebagai produk dan layanan, tanpa 

terikat oleh batasan wilayah.25 

Dalam e-commerce yang melibatkan bagian secara langsung maupun 

tidak langsung, segala tahapan dari negosiasi tersebut dilakukan secara 

online atau cuma beberapa langkah, tergantung pada berbagai negosiasi 

yang terjadi. Jika segala negosiasi online dikerjakan diawali dari tahapan 

terjadinya negosiasi hingga proses pelunasan, maka bagia-bagian yang 

termasuk, adalah:26 

1) Penjual (merchant) 

Penjual (merchant) instansi/pembuat produk penyedia produk yang 

dijual di internet. Jika ingin menjadi pedagang, anda harus 

25 Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, cyber Law, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 
146. 
26 Ibid, hlm. 152. 
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mendaftarkan dengan bank anda sebagai akun pedagang sehingga 

pedagang bisa mendapatkan pelunasan pelanggan dengan macam kartu 

kredit. 

2) Konsumen (card holder) 

Konsumen (card holder) adalah hak yang menginginkan 

mendapatkan produk/layanan dari pembelanjaan online. Pembelanja 

yang membelanjakan barang melalui internet bisa individu atau 

instansi. Untuk pembelanja sebagai individu dalam e-commerce 

memerlukan pertimbangan penggunaan sistem pembayaran yang 

memungkinkan anda membayar menggunakan kartu kredit atau secara 

manual/tunai. Ini penting mengingat bahwa segala pembelanja yang 

mau membeli produk online merupakan pemilik kartu kredit. Pemilik 

kartu kredit merupakan mereka yang namanya tercetak di kartu kredit 

yang telah disahkan oleh penerbit melalui kontrak. 

3) Pengakuisisi/Acquirer 

Acquirer adalah perantara pembayaran (antara pedagang dan 

pembuat). Perantara penagihan adalah orang yang mengirimkan tagihan 

ke penerbit sesuai dengan tagihan yang telah ditetapkan oleh 

pedagang/penjual jasa. Agen pembayaran ini yang membayar penjual. 

Pembayaran sementara (Antara pemilik dan pembuat) adalah bank 

tempat pemegang kartu kredit melakukan pembayaran, dan bank yang 

mau terima pelunasan kepada pembuat (issuer). 

4) Penerbit/Issuer  
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Penerbit/Issuer adalah instansi kartu kredit yang menciptakan kartu 

tersebut. Ditemukan banyak agen di Indonesia yang diperbolehkan 

untuk mengeluarkan kartu kredit, antara lain:  

a) Bank maupun lembaga keuangan yang tidak termasuk bank. Bukan 

seluruh bank boleh mengeluarkan kartu kredit, dan cuma bank yang 

memiliki lisensi internasional yang dapat mengeluarkan kartu kredit, 

seperti MasterCard dan Visa;  

b) Perusahaan yang memiliki cabang induk perusahaan asing, seperti 

American Express. 

5) Otoritas Sertifikasi/Certification Authorities  

Certification Authorities adalah bagian netral ketiga yang memiliki 

hak dalam menerbitkan sertifikat pedagang, ke penerbit serta termasuk 

pada kasus juga dikasih ke pemegang kartu kredit. Otoritas Sertifikasi 

dapat berupa lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Di Italia, atas 

dasar aturan umum, ia meletakkan pemerintahnya menjadi yang 

memiliki wewenang dalam memegang inti otoritas sertifikasi. Berbeda 

dengan negara Jerman, layanan sertifikat diapaki agar ditangani oleh 

sektor swasta dalam menumbuhkan rasa kompetensi yang memiliki 

manfaat untuk meningkatkan kebaikan layanan ini. 

Jika negosiasi e-commerce belum seluruhnya dikerjakan dengan 

online, cuma jalan negosiasi yang online sementara pelunasan dilakukan 

secara langsung, pihak pengakuisisi, penerbit dan otoritas sertifikasi tidak 

termasuk di dalam. Selain pihak-pihak yang tertera di atas, beberapa 
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bagian lainnya juga secara tidak langsung termasuk dalam negosiasi e-

commerce, adalah layanan kirim produk. Didasari dengan para bagian 

yang menjual dan membeli secara elektronik masing-masing mempunyai 

hak serta kewajiban di satu dan lain yang berkaitan. 

4. Tinjauan Umum Peralihan Hak Dalam Transaksi Jual Beli Online 

Transaksi jual beli yang dilakukan secara online merupakan suatu 

perjanjian jual beli antara pihak terkait yang sama dengan transaksi jual 

beli secara konvensional secara umum. Salah satu asas yang terkandung 

dalam transaksi online adalah asas konsensualisme yang asalnya 

consensus yaitu sepakat. Karena untuk membentuk perjanjian yang 

terjadinya karena adanya kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam 

perjanjian. Asas Konsensualisme ini berhubungan dengan prinsip 

kebebasan dalam melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) tentang “syarat 

sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan 

perjanjian”, pasal tersebut menyimpulkan asas konsensualisme. Asas ini 

dimaksudkan agar perjanjian tidak dilaksanakan secara formal seperti pada 

umumnya melainkan tercapainya kesepakatan serta adanya pernyataan 

para pihak yang dibuat. Awal terjadinya kesepakatan antar para pihak 

bersangkuytan adalah penawaran dan penerimaan. Proses penawaran dan 

penerimaan secara online tidaklah berbeda dengan proses penawaran dan 

penerimaan secara konvensional. Perbedaan diantara keduanya hanya pada 
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media yang dipergunakan, pada transaksi E-commerce media yang 

digunakan adalah internet.27  

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: 

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan 

sistem elektronik yang disepakati.”  

Sehingga sebelum transaksi elektronik tersebut dilakukan, maka para 

pihak terlebih dahulu harus sama-sama menyepakati sistem elektronik 

yang akan digunakan. Pengecualian terhadap sistem elektronik tertuang 

dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektornik yang menyebutkan bahwa: 

“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi 

pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima 

dan disetujui oleh penerima.” 

Sehingga, dianggapnya terjadi transaksi jual beli apabila dalam hal ini ada 

penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan ada persetujuan untuk 

menerima penawaran tersebut secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik menyebutkan: 

“Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan 

penerimaan secara elektronik.”  

27 Andi Tenri Ajeng P, “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce”, 
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4229/1/Andi%20Tenri%20Ajeng%201.pdf, diakses tanggal 10 
Mei 2018. 
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Kemudian tahapan selanjutnya setelah tercapainya persetujuan dari 

para pihak adalah proses pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan 

dengan sistem cash atau transfer atau melalui perantara pihak ketiga 

(rekening bersama). Proses selanjutnya adalah pengiriman barang dengan 

menggunakan jasa pengiriman barang, proses pengiriman dilakukan 

apabila proses pembayaran telah selesai secara tuntas. Penanggungan atas 

biaya pengiriman tergantung dari kesepakatan para pihak, dapat 

ditanggung oleh pembeli ataupun penjual. Setelah barang diterima oleh 

pembeli maka terjadilah peralihan hak atas barang dan/atau jasa dari 

penjual kepada pembeli. 

5. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Online 

Penyelesaian Sengketa bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap 

pihak penyelenggara dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi 

dan jalur non litigasi. Jalur Litigasi atau proses pengadilan, pihak yang 

dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan aturan 

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: 

“Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang 

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi 

Informasi yang menimbulkan kerugian.”  

Sedangkan jalur non litigsi atau Alternative Dispute Resolution (ADR), 

merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses 

mediasi, konsiliasi, negoisasi atau arbitrase yang diatur dalam pasal 39 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, yaitu: 

“Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, 

atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”  

Adapun penjelasan penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar 

pengadilan dalam transaksi jual beli online adalah sebagai berikut:28 

Tabel 2.1 Penyelesaian Sengketa Non Litigasi 

No Jenis Non 
Litigasi Proses Jangka 

Waktu Sifat Biaya Putusan Pengambil 
Keputusan 

1 Mediasi Non 
Formal Cepat 

Mediator 
dan Para 
Pihak 
Bersengketa 

Ditanggung 
bersama 
atau atas 
kesepakatan 
para pihak 

Tidak 
Mengikat 

Para Pihak 
dengan 
fasilitator 
mediator 

2 Konsiliasi Non 
Formal 

Cepat 

Konsiliator 
dan Para 
Pihak 
Bersengketa 

Ditanggung 
bersama 
atau atas 
kesepakatan 
para pihak 

Tidak 
Mengikat 

Para Pihak 
dengan 
fasilitator 
konsiliator 

3 Arbitrase Non 
Formal Cepat 

Arbiter dan 
Para Pihak 
Bersengketa 

Ditentukan 
oleh arbiter, 
biaya 
dihitung 
berdasarkan 
nilai 
perkara 

Final; 
Mempunyai 

kekuatan 
hukum 
tetap; 

Mengikat 
Para Pihak 

- 

 

28 Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari, “Perlindungan Hukum Bagi 
Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online”, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 No.1 April 2017, 
127-128. 
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6. Tinjauan Umum Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, 

yakni:29  

a. Asas Manfaat  

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen 

harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.  

b. Asas Keadilan  

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.  

c. Asas Keseimbangan  

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 

usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.  

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan 

atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  

e. Asas Kepastian Hukum  

Pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

29 Elsi, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, PT Grasindo: Jakarta, 2007, hlm. 159. 
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B.  Landasan Yuridis 

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

Pasal 1 Angka 1 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” 

Pasal 1 Angka 2 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.” 

Pasal 1 Angka 3 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi.” 

Pasal 1 Angka 4 

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak 

dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” 

Pasal 1 Angka 5 

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” 
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Pasal 1 Angka 9 

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah 

lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah 

yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.” 

Pasal 1 Angka 10 

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”  

Pasal 1 Angka 11 

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan 

konsumen.” 

Pasal 1 Angka 12 

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk 

untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.” 

Pasal 2 

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum.” 

Pasal 3 

“Perlindungan konsumen bertujuan: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa;” 

c. “Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.” 

Pasal 7 

“Kewajiban pelaku usaha adalah: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jels dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan;” 

g. “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian.” 

Pasal 8 

(1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang: 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 

jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label 

atau etiket barang tersebut; 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang 

tertentu; 

Cici Sri Wahyuni, Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2019 
UIB Repository©2019



h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label; 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,” 

“komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/dibuat; 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi 

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 

pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut 

serta wajib menariknya dari peredaran.” 

Pasal 18 ayat 1  

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian 

apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

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

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/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 

oleh konsumen secara angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 

beli jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan 

yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.” 

Pasal 18 ayat 2 

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti.” 

Pasal 18 ayat 3 

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) dinyatakan batal demi 

hukum.” 

Pasal 18 ayat 4 
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“Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan Undang-undang ini.” 

 

 

Pasal 22 

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan 

Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa 

menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.” 

Pasal 23 

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan 

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen 

atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” 

Pasal 26 

“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan 

dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.” 

Pasal 29 ayat 1 

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen 

dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan 

pelaku usaha.” 

Pasal 29 ayat 2 

“Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan 

konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Menteri dan/atau menteri teknis terkait.” 
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Pasal 29 ayat 3 

“Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi 

atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.” 

 

Pasal 30 ayat 1 

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan 

oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat.” 

Pasal 30 ayat 2 

“Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.” 

Pasal 30 ayat 3 

“Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang 

beredar di pasar.” 

Pasal 30 ayat 4 

“Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri 

teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” 

Pasal 30 ayat 5  

“Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan 

kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan 

menteri teknis.” 

Cici Sri Wahyuni, Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2019 
UIB Repository©2019



Pasal 32 

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota 

Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.” 

 

Pasal 33 

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi 

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya 

mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.” 

Pasal 44 ayat 1 

“Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat yang memenuhi syarat.” 

Pasal 44 ayat 2 

“Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki 

kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan 

konsumen.” 

Pasal 44 ayat 3 

“Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi 

kegiatan: 

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas 

hak dan kewajiban dan kehati-hatian kosumen dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 

c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen; 

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan konsumen; 
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e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.” 

Pasal 45 ayat 1 

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara” 

“konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum.” 

Pasal 45 ayat 2 

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa.” 

Pasal 45 ayat 3 

“Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang.” 

Pasal 45 ayat 4 

“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau 

oleh para pihak yang bersengketa.”  

Pasal 46 ayat 1 

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 

bersangkutan; 

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 

memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang 

dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan 
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didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan 

perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan anggaran dasarnya;” 

d. “Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi 

yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.” 

Pasal 46 ayat 2 

“Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d 

diajukan kepada peradilan umum.” 

Pasal 47 

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi 

dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi 

kembali atau tidak akan terulang kembalikerugian yang diderita oleh 

konsumen.” 

Pasal 48 

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 

ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan 

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.” 

Pasal 49 ayat 1 

“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di 

Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan.” 

Pasal 52 

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen 

meliputi: 
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a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, 

dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;” 

c. “Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 

ketentuan dalam Undang-undang ini; 

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 

konsumen; 

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen; 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap 

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-

undang ini; 

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 

saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g 

dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan 

penyelesaian sengketa konsumen; 

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat 

bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 

pihak konsumen; 

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang-undang ini.” 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 

Pasal 584  
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“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan 
pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, 
dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut 
surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan” 
“suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan 
oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.” 

Pasal 612 

“Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh 
dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, 
atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang 
itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang 
harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang 
yang hendak menerimanya.” 

Pasal 1313  

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Pasal 1320  

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.” 

Pasal 1321  

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” 

Pasal 1328  

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, 

apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah 

sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak 
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telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu-muslihat tersebut. 

Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.” 

 

 

Pasal 1332  

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat 

menjadi pokok suatu perjanjian.” 

Pasal 1335  

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” 

Pasal 1337 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-

Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 

ketertiban umum.” 

Pasal 1338  

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. 

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 

Pasal 1339 

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 

tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 

Undang-Undang.” 

Pasal 1340 
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“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang 

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada 

pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat 

karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.” 

 

Pasal 1365 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 

Pasal 1366 

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

kelalaian atau kurang hati-hatinya.” 

Pasal 1457  

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” 

Pasal 1458 

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika 

setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun 

barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  

Pasal 1 Angka 2 

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya.” 
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Pasal 19 

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan 

Sistem Elektronik yang disepakati.” 

 

 

Pasal 20 ayat 1 

“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi 

pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima 

dan disetujui Penerima.” 

Pasal 20 ayat 2 

“Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan 

penerimaan secara elektronik.” 

Pasal 38 Ayat 1 

“Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang 

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi 

Informasi yang menimbulkan kerugian.” 

Pasal 39 Ayat 2 

“Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, 

atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” 

4.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan 

Penyelesaian Sengketa 

 Pasal 7 
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“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang 

akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.” 

Pasal 9 ayat 1 

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut” 

“harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh 

para pihak.” 

Pasal 9 ayat 2 

“Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut 

harus dibuat dalam bentuk akta notaris” 

Pasal 9 ayat 3 

“Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

memuat: 

a. masalah yang dipersengketakan; 

b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 

c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; 

d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; 

e. nama lengkap sekretaris; 

f. jangka waktu penyelesaian sengketa; 

g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 

h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk 

menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase.” 

Pasal 9 ayat 4 

“Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) batal demi hukum.” 
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C.  Landasan Teoritis 

Teori Perlindungan Hukum  

Berdasarkan teori perlindungan hukum, memiliki banyak ahli yang 

mengartikan pembahasan ini, antara lain adalah Fitzgerald, Satjipto Raharjo, 

Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori 

perlindungan hukum dari Salmond “bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyrakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak”. Kepentingan hukum tersebut dapat berupa 

mengurus hak serta kepentingan masyarakat, sehingga hukum merupakan 

otoritas tertinggi dalam mengatur kepentingan masyarakat yang penting untuk 

diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan 

yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya adalah 

kesepakatan masyarakat dalam mengatur hubungan perilaku antara anggota-

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.30 

Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

30 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53. 
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semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.31 Selanjutnya menurut Phillipus 

M. Hadjon “bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan 

pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga 

peradilan”.32 Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra “bahwa 

hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya 

tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif”. 

Dari uraian-uraian pengertian para ahli di atas menghasilkan suatu 

pemahaman yakni perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya 

fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat 

represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka 

menegakkan peraturan hukum.   

Perlindungan hukum memiliki beberapa prinsip mengenai kedudukan 

konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau 

31 Ibid, hlm. 69. 
32 Ibid, hlm. 54. 
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teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan 

konsumen, antara lain:33  

a. Let the buyer beware  

“Doktrin let the buyer beware ini adalah dasar dari lahirnya 

perselisihan di bidang transaksi konsumen. Prinsip ini mengasumsikan 

bahwa pelaku bisnis dan konsumen sangat seimbang, sehingga konsumen 

tidak perlu melindunginya. Prinsip ini mengandung kelemahan dan tidak 

memberikan informasi yang cukup untuk menentukan pilihan produk dan / 

atau layanan yang dikonsumsi dalam pengembangan konsumen. Ini 

mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang konsumen atau 

keterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang mereka berikan. Oleh 

karena itu, jika konsumen mengalami kerugian, pelaku bisnis dapat 

mengklaim bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan 

pelanggan.” 

b. The due care theory 

“Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku bisnis memiliki kewajiban 

untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. 

Selama pebisnis berhati-hati tentang produk mereka, mereka tidak dapat 

disalahkan. Dalam prinsip ini, bukti siapa yang membantah itu valid 

adalah yang dibuktikan”. Ini sesuai dengan semangat pembuktian dalam 

hukum perdata di Indonesia, yaitu bukti tersedia untuk penggugat, sesuai 

dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa: 

33 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61. 
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“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, 

atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak 

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan 

adanya hak atau peristiwa tersebut.”  

c. The Privity of Contract  

“Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku bisnis berkewajiban untuk 

melindungi konsumen tetapi hanya ketika hubungan kontraktual dibuat. 

Anda tidak dapat menyalahkan pelaku bisnis di luar persetujuan. Karena 

itu, konsumen dapat menuntut ketidakpatuhan. Ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1340 BW yang menyatakan bahwa ruang lingkup kontrak hanya 

antara pihak-pihak dalam kontrak.” 
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