
BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

a. Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia 

 Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum dalam menjalankan 

pemerintahan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum 

yang tertinggi  serta berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, sehingga 

menjadi suatu ketetapan apabila hukum yang akan dibuat harus bermuara pada 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.  

 Berbagai pernyataan secara tertulis yang menguatkan bahwa negara Indonesia 

berdasar pada hukum, tercantum antara lain pada :  

1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara  

hukum.” 

2) Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “segala warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 

3) Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa “untuk penegakkan dan 

melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 
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demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” 

Sebagai negara hukum, menurut Undang-Undang Dasar 1945 setiap hukum 

yang ditetapkan di Indonesia maupun dalam menjalankan sistim pemerintahan harus 

mengandung prinsip-prinsip :  

a. “Norma hukum bersumber pada Pancasila sebagai dasar serta memiliki 

hierarki jengjang norma hukum 

b. Sistem konstitusional , yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan 

perundang-undangan dibawahnya membentuk kesatuan sistem hukum 

c. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi yang tercermin dalam sila ke empat 

Pancasila : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan dan perwakilan serta dikuatkan mengenai prinsip demokrasi 

dalam pasal 1a ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 : kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar   

d. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan  

e. Adanya organ pembentuk Undang-Undang yaitu Badan Legislatif dan 

Eksekutif 

f. Sistem pemerintahan adalah presidential 

g. Kekuasaan Kehakiman yang independen  

h. Mengutamakan tujuan hukum sebagai pelindung bangsa Indonesia, 

mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa dan ikut dalam ketertiban dunia. 
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Sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 

untuk melindungi segenap warga negara termasuk untuk mendapatkan 

perlindungan hukum atas hak-hak sebagai warga negara, maka peran negara 

dalam bentuk nyata terkait dengan konsep perlindungan hukum yaitu dengan 

cara membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan peraturan tersebut tidak hanya terbatas pada hak semata namun juga 

diiringi dengan kewajiban serta sanksi yang mutlak untuk disertakan dan 

menjadi konsekwensi hukum yang diterima apabila peraturan tersebut tidak 

dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.” 

Kemajuan dari suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesadaran setiap warga 

negara untuk mentaati hukum yang berlaku. Hukum mengikat dan menghubungkan 

setiap orang tanpa ada pengecualian. Hubungan hokum yang terjadi antara suatu 

individu dengan individu yang lainnya merupakan ikatan yang terlahir dari peristiwa 

tertentu.1 terdapat dua golongan kaidah hukum, yaitu: 

1. Kaidah hukum publik adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

kepentingan umum (publik), hukum publik mengatur tentang 

kaidah hukum antara warga negara dengan negara maupun 

sebaliknya, seperti hukum tata negara dan lain sebagainya.  

2. Kaidah hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur  

kepentingan-kepentingan khusus atau istimewa, hukum privat pada 

1 Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999) halaman 40 
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umumnya mengatur tentang kaidah antara individu dengan 

individu, seperti hukum jual beli, kontrak dan lain sebagainya.  

 Setelah menjadi Negara yang berdaulat dengan nama Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI)  para pendiri NKRI telah sepakat untuk  menjadikan 

hukum sebagai dasar untuk  menjalankan pemerintahan (Rechtstaat) dan tidak 

berdasarkan atas kekuasaan semata (Machtstaat) dan hal tersebut sesuai dengan 

pengertian negara hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu  

“dalam negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi 
seperti berlaku dalam negara-negara Indonesia lama atau dalam negara asing yang 
menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga 
Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan 
negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri.”2 
 

Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia ada kalanya berjalan  tanpa  

berpatokan secara langsung pada prinsip rechtsstaat atau  rule of law,  Menurut 

Janpatar Simamora prinsip dari Negara hukum adalah “bahwa terwujudnya negara 

hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan 

bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar 

didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri”, yang 

artinya bahwa hukum yang dibuat berlaku tanpa terkecuali. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan salah satu konsep dari negara hukum yaitu equality before the law.  

Pelaksanaan dari prinsip negara hukum dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia telah dijalankan dengan baik terutama yang menyangkut tentang 

2 Muhammad Yamin, Proklamasi Dan Konstitusi Repbulik Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 
1982), halaman 72 
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perlindungan mengenai hak asasi manusia salah satu diantaranya yaitu dalam praktek 

perlindungan hukum yang dikaitkan dengan kebebasan masyarakat dalam melakukan 

perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebagai 

individu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti melakukan jual 

beli, dalam hukum perdata diatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

melakukan jual beli yang salah satunya adanya kesepakatan para pihak.  

 Negara menjamin mengenai perlindungan hak-hak keperdataan warga negara 

yang diimplementasikan dari cita-cita yang terkandung dalam setiap hukum yang 

berlaku di Indonesia yang berdasarkan pada keadilan. Setiap kaidah hukum yang 

berlaku baik dalam kaidah hukum publik maupun hukum privat bermuara pada 

keadilan. Apabila ada hak-hak warga negara yang terabaikan, Negara menyediakan 

sarana bagi warga negara untuk menuntut hak tersebut melalui pengadilan, dan sarana 

pengadilan juga merupakan konsep dari negara hukum. 

 

b. Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Warga Negara 

 Prinsip negara yang berdaulat adalah negara yang dapat melindungi setiap 

kepentingan rakyatnya , termaksud hak-hak sebagai warga negara. Dari segi 

perjanjian westhpalia 1648 yang menjadi landasan prinsip kedaulatan Negara dalam 

hukum internasional yang dibentuk oleh negara-negara Eropa.3 Dalam perjanjian ini 

tidak hanya mencakup mengenai kedaulatan negara mengenai territorial  atau wilayah 

3 Stephen John Stedman, Alchemy for a New World Order: Overselling ‘Preventive Diplomacy’, 
(Foreign Affairs 74, no. 3 (May–June 1995), pp. 14–20 
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suatu negara tetapi juga mencakup tentang kedaulatan negara secara penuh yang 

dilandaskan pada kemerdekaan negara dan juga mengenai persamaan derajat satu 

negara di dunia internasional.  

Perjanjian ini kemudian dikodifikasi dengan Konvensi Montevideo tahun 1933 

mengenai hak-hak dan kewajiban negara (Montevideo Convention on the Rights and 

Duties of States), salah satu diantara hak dan kewajiban negara yang dimuat dalam 

konvensi ini yaitu mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada 

warga negaranya apabila ada hak-hak warga negaranya yang diabaikan baik dalam 

negara itu sendiri maupun diluar negara tersebut. Negara memiliki hak dan 

kewenangan untuk campur tangan dalam setiap permasalahan yang dihadapi warga 

negaranya. Di luar wilayah negara, bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

kepada warga negaranya yaitu dengan adanya kedutaan besar suatu negara di tiap 

negara yang telah melakukan perjanjian internasional.   

 Negara Indonesia yang meratifikasi hukum internasional berkomitmen untuk 

melindungi warga negara, selain untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 

juga menjadi bentuk pelaksanaan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. 

Perlindungan yang diberikan oleh negara harus sejalan dengan hak-dan kewajiban 

yang dilakukan oleh warga negara, baik untuk perbuatan hukum yang dilakukan 

dalam negara itu sendiri maupun diluar negara tersebut.  Apabila warga negara tidak 

memenuhi kewajibannya maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan negara 
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adalah dalam bentuk bantuan hukum maupun kebijakan administrasi apabila 

perbuatan hukum tersebut tidak merugikan negara maupun orang banyak.  

Dalam bernegara setiap masyarakat di dalam Negara tersebut memiliki hak 

yang sama, hanya saja sebagai subyek hokum dan juga apabila terjadi hubungan 

hokum antar individu yang menghasilkan hak dan kewajiban yang berbeda untuk 

setiap individu masyarakatnya.Keberadaan manusia sebagai subjek hukum dimulai 

dari saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia4, segala perbuatan hukum 

yang dilakukan manusia selama perbuatan hukum tersebut tidak bertentangan dengan 

aturan hukum, norma-norma  adat dan kebiasaan, maka sebagai subjek hukum berhak 

untuk mendapatkan perlindungan hukum dimanapun berada termasuk juga harta 

benda yang dimiliki ataupun setiap perbuatan hukum yang dilakukan. 

Bentuk perlindungan hukum antara satu negara dengan negara lain 

adakalanya ada persamaan tetapi tidak juga menutup kemungkinan adanya perbedaan 

karena Tetapi pada prinsipnya di negara manapun terutama negara yang berdasarkan 

hukum, sistem perlindungan hukum dapat berjalan apabila didukung oleh tiga unsur 

seperti pernyataan Lawrence Friedman yang menyebutkan bahwa unsur tersebut yaitu 

: struktur, substansi dan kultur berinteraksi.5 

 Dari segi institusi, penjaminan hak masyarakat terwujud sepenuhnya 

merupakan peran eksekutif, sedangkan yang memiliki kewajiban untuk mengawasi 

4 Komariah, Hukum Perdata, (Malang : UMM Press, 2010), halaman 21 

5 Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,  terjemahan  M.Khozin, (Jakarta : Nusa 
Media, 2011 ) cetakan ke IV, halaman 17. 
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dan sebagai pendukung eksekutif dalam pelaksanaan tugasnya merupakan peran 

legislatif  dan apabila terjadinya sengketa dikarenakan permasalahan hak dan 

kewajiban maka peran yudikatif adalah solusi akhir untuk sengketa yang ada. Saat ini 

baik perangkat dan sarana ataupun  produk  hukum telah  tersedia di Indonesia yang 

bertujuan untuk  mewujudkan cita-cita luhur  seperti yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, tinggal warga negara  sendiri yang mengerti atau tidak 

dengan hak-haknya atau bisa terjadi karena kurang kepekaan dari aparat dalam hal 

sosialiasi terutama apabila ada produk hukum yang baru.   

Asas fiksi hukum menyatakan, setiap orang dianggap mengetahui adanya 

suatu undang-undang yang telah diundangkan. Dengan kata lain, fiksi hukum 

menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure) maka dalam hal ini 

peran aktif warga negara maupun masyarakat untuk mengetahui secara jelas 

mengenai hak-haknya akan sangat membantu bagi masyarakat itu sendiri sehingga 

kemungkinan terlanggarnya hak dari masyarakat itu sendiri dapat diantisipasi sedini 

mungkin.  

 

2. Tinjauan Umum Perjanjian Transaksi E-Commerce 

a. Ruang Lingkup Transaksi E-Commerce 

Penggunaan internet dimasyarakat saat ini sudah menjadi bagian dari 

kebutuhan hidup dan cara hidup (life style), sebab hampir semua aspek maupun 

instansi mengunakan internet  sebagai sarana penunjang kegiatannya baik instansi 
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swasta maupun instansi pemerintah seperti perbankan melalui transaksi e-banking, 

atau pengurusan keimigrasian dengan sistem e-pasport dan lain sebagainya termasuk 

juga kegiatan perdagangan. Perdagangan elektronik (e-commerce) merupakan bagian 

dari e-lifestyle  yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari 

sudut tempat manapun.6 Transaksi e-commerce dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, 

tempat maupun jarak.  

 Kegiatan transaksi e-commerce secara umum hanya dilakukan melalui 

internet juga tidak dibatasi oleh umur sepanjang yang melakukannya memiliki 

koneksi internet serta memiliki pengetahuan dasar mengenai komputer terutama 

pengetahuan bagaimana cara browsing internet. Saat ini cukup banyak provider 

internet yang menyediakan sarana koneksi internet baik dalam bentuk wifi maupun 

melalui mobile phone yang didukung dengan kartu atau sim card sebagai akses 

internet. Persaingan provider internet saat ini sangat kompetitif disebabkan kebutuhan 

masyarakat untuk internet sangat tinggi dan jangkauan internet juga tidak hanya 

terbatas di kota-kota namun sampai ke pelosok pedesaan.  

 Transaksi e-commerce pelaksanaanya dilakukan dengan melakukan kegiatan 

pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik7, 

agar transaksi tersebut dapat terlaksana, maka ada proses tertentu yang harus dilalui. 

Proses tersebut mencakup tahap-tahap sebagai berikut :  

6 Taufik Hidayat, Panduan Membuat Toko Online Dengan OSCommerce (Jakarta : Media Kita, 2008), 
halaman 5 

7 Jony Wong, Internet Marketing For Beginer (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010) , halaman 33 
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1. Show, Pedagang memperlihatkan produk atau pelayanannya disitu yang 
dimilikinya, lengkap dengan spesifikasi produk dan harga.  

2. Register, Konsumen melaksanakan pendafaran (register) untuk memasukkan 
data diri identitas, alamat pengiriman dan informasi log in  

3. Order, konsumen memutuskan  produk yang akan di belinya,setelah itu 
konsumen melanjutkan dengan membuat order pembelian 

4. Payment, Konsumen melakukan pembayaran  
5. Verification, Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (nomor 

rekening atau kartu kredit)  
6. Deliver, Produk yang dipesan oleh pembeli kemudian dikirimkan  oleh 

penjual ke konsumen.8 
 

Tanpa adanya batasan usia dalam transaksi elektronik memungkinkan 

seseorang yang masih dibawah umur atau belum cakap hukum melakukan perbuatan 

hukum dalam transaksi e-commerce. Termasuk juga memungkinkan terjadinya 

penipuan dan kriminal. Penipuan tidak hanya berpotensi dialami oleh pembeli 

maupun konsumen tetapi juga oleh penjual, misalnya proses pembayaran telah 

dilakukan tetapi barang tidak dikirim atau sebaliknya penjual telah mengirim barang 

tetapi pembeli tidak mau membayar khsususnya untuk jenis pembelian COD (cash on 

delivery). 

Secara garis besar ruang lingkup transaski e-commerce hanya ada tiga  pihak 

yang berhubungan, selain sarana penunjang yang dibutuhkan yaitu koneksi internet, 

dan ketiga pihak tersebut adalah penjual, pembeli atau konsumen ecommerce dan 

pihak ekspeditur (pengirim). Dalam transaksi langsung adakalanya difasilitasi oleh  

perantara sebagai pihak ketiga diantara pembeli dan penjual namun dalam transaksi 

8 Suyanto M, Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahan Top Dunia, (Yogyakarta : Andi 
Publish, 2003), halaman 46 
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ecommerce hal tersebut jarang terjadi. Berdasarkan sifat penggunanya, transaksi e-

commerce dibagi menjadi tiga jenis yaitu :  

1) E-commerce business to consumer (B2C) melibatkan penjualan 
produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan 

2) E-commerce business to business (B2B) melibatkan penjualan produk 
dan layanan antar perusahaan 

3) E-commerce consumer to consumer (C2C) melibatkan konsumen yang 
menjual secara langsung kepada konsumen.9 

 
Transaksi e-commerce tidak hanya terbatas pada lingkup masyarakat kecil, 

namun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, juga 

dilakukan oleh perusahaan internasional baik dalam maupun luar negeri. Hal ini 

didasari oleh manfaat yang didapat oleh pelaku transaksi e-commerce yaitu cepat, dan 

dari segi ekonomi dapat mengurangi biaya serta efisien.  

 
b. Penerapan Asas-Asas Pokok Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce 

 Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

selanjutnya disebut KUH Perdata , pasal 1313 menyatakan bahwa “perjanjian atau 

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, selanjutnya menurut  pasal 1320 

KUHPerdata disebutkan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yakni :  

1. “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. suatu hal tertentu 

9 9 Kenneth C. Laudon, E-Commerce (Newyork University : Pearson, 2003), halaman 45 
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4. suatu sebab yang halal” 

Selain berlakunya keempat syarat yang diperlukan, perjanjian juga disertai dengan 

asas-asas pokok perjanjian  

Menurut KUH Perdata, secara umum ada tiga asas pokok yang berlaku dalam 

suatu perjanjian yaitu : asas konsualisme (consensualisme), asas kekuatan mengikat 

(verbindende kracht der overeenkomst) dan asas kebebasan berkontrak 

(contractsvrijheid). Ketiga asas tersebut merupakan syarat mutlak yang harus 

diterapkan dalam suatu perjanjian. Selain ketiga asas pokok tersebut, para ahli hukum 

berpandangan bahwasannya masih ada beberapa asas yang dapat diterapkan dalam 

suatu perjanjian, seperti asas pacta sun servanda ( asas kepastian hukum) yang 

merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Akibat perjanjian dapat 

berupa tidak adanya pemenuhan kewajiban  atas apa yang diperjanjikan atau dikenal 

dengan istilah “wanprestasi”. Apabila sesorang berhutang tidak memenuhi 

kewajibannya, menurut bahasan hukum orang tersebut melakukan “wanprestasi” 

yang menyebabkan seseorang dapat digugat di depan hakim.10 

 Dalam suatu perjanjian perlu juga dilaksanakan asas itikad baik seperti yang 

dimaksudkan dalam pasal 1338 (3) Kitab perdata yang berbunyi  : Suatu perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik terbagi dalam dua bagian 

yaitu11 ;  

10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ( Jakarta : Intemasa, 1985), halaman 123 

11 Syamsudin Qirom Meliala, Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia,  (Surabaya : 
Mitra Ilmu, 2007) halaman 38 
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1) “Asas itikad baik secara subjektif, yaitu asas yang memperhatikan 
kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. 
Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab 
Undang –Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedudukan 
berkuasa (bezit ) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur 
dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. 

2) Asas itikad baik secara objektif, yaitu asas yang memperhatikan 
kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam 
masyarakat.” 

  

Asas itikad baik sangat diperlukan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi e-

commerce karena para pihak tidak mengenal secara pribadi pada saat melakukan 

kesepakatan, sehingga kejujuran dari para pihak adalah sesuatu yang mutlak , seperti 

kejujuran dari pihak penjual untuk spesifikasi produk yang ditawarkan dalam iklan 

commerce harus sesuai dengan produk yang dikirim apabila telah dibayar oleh 

pembeli.  

Menurut Herlien Budiono: “selain asas tersebut perlu juga ditambah dengan 

asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia.” Asas 

keseimbangan juga perlu diterapkan dalam sistem transaksi e-commerce untuk dapat 

mencegah terjadinya penipuan.  

 

3. Tinjauan Umum Konsumen E-Commerce 

a. Konsumen E-Commerce 

Pengertian kata konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna 

barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu12, sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) 

12 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Diadit Media, 2002),  halaman 7 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen  (UUPK) menyatakan bahwa : “konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.” Batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut A.Z. 

Nasution adalah : “setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia di 

dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, 

atau rumah tangganya, dan tidak untuk kepentingan komersial.”13 

Meningkatnya transaksi bisnis e-commerce  pastinya dipengaruhi oleh faktor 

bertambahnya konsumen e-commerce. Dari survey yang dilakukan oleh website 

katadata.id dari 508 orang responden menyatakan sekitar 74% sering melakukan 

transaksi online dan 26 % dari 74 % tersebut rutin melakukan kegiatan belanja online 

berkisar empat hingga lima kali dalam sebulan. Peningkatan konsumen e-commerce 

terjadi karena masyarakat lebih banyak memilih pembelian yang praktis dan 

ekonomis dan dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Selain itu juga faktor 

penggunaan internet yang sangat meningkat merupakan satu alasan yang 

mempengaruhi semakin bertambahnya konsumen e-commerce. Dari data ini sebagian 

besar juga sebagai pengguna aktif yang melakukan kegiatan transaksi e-commerce. 

Transaksi e-commerce tidak dapat dipisahkan dari beberapa unsur, yakni14  

1) Adanya kontrak dagang, 

13 Ibid , halaman 3 

14 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung :  PT Citra Aditya Bakti, 
2001), halaman 284 
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2) Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik,  
3) Transaksi bersifat paper less, 
4) Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, 
5) Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik, 
6) Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau WWW (World Wide 

Web) 
7) Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional. 
8) Mempunyai nilai ekonomis. 

 
Dikarenakan karakter dari transaksi jual beli online (e-commerce), dimana 

tidak ada terjadinya pertemuan secara fisik baik penjual dan pembeli maupun dengan 

barang atau jasa yang akan di perjual belikan, maka disini resiko rugi yang lebih 

besar ada pada hak hak konsumen yang kemudian dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan. Demikian juga dengan penerapan asas-asas umum  dan pemenuhan 

syarat-syarat untuk sahnya  suatu perjanjian lebih besar peluangnya terabaikan, salah 

satunya mengenai kecakapan bertindak, yang mana untuk syarat ini diatur tentang 

batas usia yang cakap bertindak dalam melakukan tindakan hukum.  

 Konsumen e-commerce terdiri dari bermacam-macam karakter maupun usia, 

dan dalam transaksi e-commercee  tidak semuanya mewajibkan pelanggannya 

menyertakan ID Card sebagai bukti indentitas untuk dasar verifikasi terkecuali 

apabila pembayaran dilakukan dengan memakai credit card ataupun  debit card 

karena biasanya Bank yang mengeluarkan kartu-kartu tersebut pastinya memberikan 

kartu  telah  melakukan proses verifikasi terlebih dahulu terhadap data-data klien 

seperti meberikan Kartu Tanda Penduduk. Permasalahan ini dapat menjadi salah satu 

dari beberapa hambatan yang akan terjadi bagi konsumen e-commerce  jika terjadi 
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penipuan dan hal ini juga dapat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan 

perlindungan ha katas konsumen e-commerce. 

Berdasarkan Kongres pada tanggal 5 Maret 1962, untuk pertama kalinya 

dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J. F. Kennedy ada empat macam hak 

dasar konsumen yaitu: 

1.“Hak untuk mendapatkan keamanan 
2.Hak untuk mendapatkan informasi 
3.Hak untuk memilih 
4.Hak untuk didengar” 15 

Pemenuhan atas hak tidak dapat dilaksanakan  apabila syarat-syarat yang timbul atas 

hak tersebut tidak terpenuhi, sebab hak dan kewajiban adalah suatu perbuatan yang 

harus dilaksanakan secara beriringan. 

 

b. Pelaku Usaha E-Commerce 

Penggolongan pelaku usaha e-commerce dapat digolongkan menjadi dua 

bagian yaitu : pelaku usaha perorangan dan pelaku  usaha berbentuk badan hukum. 

Pelaku usaha berbentuk badan biasanya telah memiliki domain  tersendiri dan domain 

tersebut digunakan sebagai pengelola serta sebagai sarana pemasaran produk dari 

badan usaha tersebut, sementara yang pelaku usaha perorangan biasanya bergabung 

dengan penyedia domain untuk transaksi e-commerce seperti yang berkembang saat 

15 Ahmadi Miru dan Yudo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen,  (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004) halaman 38 
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ini situs bisnis online di Indonesia yaitu : tokopedia, buka lapak, lazada dan lain 

sebagainya.  

Umumnya para pelaku usaha perorangan mendapatkan produk-produk untuk 

dijual online dari perusahaan-perusahan pembuat produk dan perorangan tersebut 

bertindak sebagai agen atau distributor produk, meskipun tidak jarang juga pelaku 

usaha perorangan yang menjual produk buatan sendiri atau dikenal dengan istilah e-

merchant (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet), sedangkan 

untuk pihak yang menerima atau membeli barang atau jasa dikenal dengan istilah e-

customer. 

Di Indonesia, transaksi jual beli online sudah ada  sejak tahun 1996 dengan 

munculmya situs http://www.sanur.com/ sebagai toko buku online yang pertama. 

Walaupun belum begitu terkenal, setidaknya situs tersebut telah berhasil untuk 

menarik minat dari pelaku usaha online lainnya untuk membuka usaha yang sejenis 

dengan sistim online, sehingga pada tahun 1996 mulai bermunculan berbagai situs 

yang melakukan e-commerce.  

Seiring dengan menjamurnya transaksi e-commerce yang mengakibatkan 

banyak pelaku usaha e-commerce tidak dapat terkontrol karena tidak adanya 

persyaratan yang mengikat seperti pendaftaran pelaku usaha perorangan dalam 

transaksi e-commerce yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait terutama 

pemerintah sehingga hal tersebut tidak saja merugikan konsumen ketika terjadi 

penipuan tetapi jua pemerintah yang tidak mendapatkan pemasukan dari pihak pelaku 
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usaha yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Selain itu juga tidak menutup 

kemungkinan dari sekian banyak pelaku usaha tersebut ada yang melakukan tindakan 

kriminal seperti penipuan terhadap konsumen e-commerce, misalnya membuat data-

data palsu tentang indenstitas dan informasi palsu tentang produk yang ditawarkan 

hanya semata untuk menarik perhatian calon konsumen kemudian setelah dilakukan 

pemabayaran, pelaku usaha atau penjual hilang tanpa jejak. Permasalahan ini sering 

terjadi karena setiap orang juga begitu mudah untuk mendaftar menjadi penjual atau 

sebagai pelaku usaha transaksi e-commerce, selama mereka dapat membayar biaya 

pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola situs online. 

  

 

c. Ekspeditur ( Pelaksana Pengiriman/Pengangkut ) 

 Pihak ekspeditur (pengangkut) dalam transaksi e-commerce juga memegang 

peranan yang penting sebagai perantara untuk mengantarkan barang antara pelaku 

usaha dan konsumen e-commerce dan berfungsi sebagai proses akhir dari 

pelaksanaan kegiatan transaksi.  

 Menurut Ketentuan Hukum Dagang, ekspeditur atau dikenal dengan isilah  

pengangkut, pada pasal 466 menyebutkan : “pengangkut dalam pengertian bab ini 

ialah orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter 

menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut.” 
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Proses yang dilakukan oleh pengangkut disebut pengangkutan yang bermakna 

Disaat pengangkut melakukan pengangkutan barang dari tempat asal ke tujuannya 

secara aman maka pengangkut di anggap telah mengingatkan diri dalam perjanjian 

timbal balik dengan pengirim dimana pengirim juga menjadi berkewajiban untuk 

membayar.16 

 Kewajiban ekspeditur (pengangkut) tidak hanya terbatas pada proses barang 

diterima oleh konsumen tetapi juga mengenai barang yang diangkut oleh pengangkut 

harus dalam kondisi sama seperti saat dikirim oleh pengirim sebagaimana disebut 

dalam perjanjian, dan apabila barang yang telah diangkut oleh pengangkut 

mengalami kerusakan secara sebagian maupun keseluruhan maka pengangkut harus 

mengganti kerugian pihak pengirim, kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa 

kerusakan yang dialami barang yang di angkut diakibatkan oleh suatu kejadian yang 

selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya (seperti force majour). 

 

B. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis yang mendasari penelitian ini yaitu :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

 Sebagai sumber hukum yang tertinggi di Indonesia , setelah diamandemen  

secara lengkap serta detail mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) pada bab 

XA pasal 28 (d) ayat 1 menyatakan :  “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

16 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia , (Jakarta : Djambatan, 1987), 
halaman 2 
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perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum.”  Pasal tersebut merupakan cerminan bagaimana negara sangat menjunjung 

tinggi akan nilai-nilai hak asasi warga negara.  

Amandemen mengenai rumusan HAM serta jaminan tentang penghormatan, 

perlindungan, pelaksanaan, dan pengajuannya ke dalam UUD 1945,  bukan semata-

mata untuk menunjukkan ke mata dunia bahwa Pemerintah Indonesia memiliki 

pandangan mengenai HAM sebagai suatu permasalahan yang besar, melainkan 

karena hal tersebut merupakan salah satu syarat negara hukum dan dari awal 

Indonesia berdiri pengakuan mengenai HAM telah menjadi salah satu prinsip yang 

diperjuangkan dengan membebaskan wilayah-wilayah Indonesia dari penjajahan 

kemudian menyatukan wilayah tersebut menjadi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Perlindungan dan jaminan HAM tidak hanya terbatas dalam satu sisi maupun 

aspek tetapi dari semua sudut  dan aspek tanpa terkecuali. Termaksud untuk 

memberikan perlindungan kepada setiap orang mengenai hak-haknya, dalam hal ini 

yaitu melindungi hak warga negara sebagai konsumen e-commerce.  

UUD 1945 merupakan dasar hukum dibuat untuk melindungi kepentingan 

rakyat dan wujud dari kepentingan rakyat tersebut disesuaikan dengan sistim 

ekonomi yang dipakai di Indonesia yaitu sistim yang menganut ekonomi kerakyatan. 

Transaksi e-commerce juga merupakan salah satu dari sekian banyak sistim ekonomi 

kerakyatan yang dijalankan di Indonesia, sehingga setiap elemen-elemen yang 
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berkegiatan di lingkup tersebut mendapat perlindungan yang sama, namun jika 

dikaitkan dengan segi resiko kerugian, sudah pasti konsumen             e-commerce 

yang lebih berpeluang dirugikan sehingga dalam hal ini perlu diberikan pengaturan 

khusus yang berupa keberpihakan karena keberpihakan kepada konsumen 

sesungguhnya merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan.17 

 

2. Pasal 1320 KUHPerdata 

 Buku III KUH Perdata mengatur tentang perjanjian atau perikatan.  Arti dari 

perikatan lebih luas dari kata perjanjian, dikarenakan didalam buku III pada 

KUHPerdata, telah diatur hubungan hukum yang tidak berdasarkan dari suatu 

perjanjian atau persetujuan,  melainkan timbul dari perbuatan yang melanggar hukum 

(orenchtmatige daad) dan perihal perikatan yang tidak berdasarkan persetujuan 

(zaakwaarneming), perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu 

perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.18 

 Salah satu pasal yang menjadi dasar dari perjanjian yaitu pasal 1320 mengenai 

syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : “Syarat tersebut baik mengenai pihak yang 

membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai 

17 DJ. A. Simarmata, Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Ringkas dan 
Interpretasi Teoritis, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1998), halaman 118 

18 Subekti, op cit, halaman 122 
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perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang bisa disebut dengan syarat objektif”19. 

Dalam transaksi e-commerce  tentunya syarat-syarat tersebut harus tetap dipenuhi 

dalam perjanjian elektronik, dikarenakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan 

secara elektronik juga mengikat bagi kedua belah pihak. Kedudukan transaksi e-

commerce yang termasuk dalam hokum perdata, sehingga segala persyaratan yang 

diatur dalam KUH Perdata wajib dilaksanakan dalam setiap transaksi e-commerce 

 Perjanjian yang juga merupakan bagian dari proses transaksi e-commerce, 

yang pengertiannya seperti tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdata menyatakan 

bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”20 

 Sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata dan 

dihubungkan dengan persyaratan akan sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320, 

setiap perjanjian yang dibuat dalam transaksi e-commerce  harus memuat unsur-unsur 

yang diatur dalam kedua pasal tersebut, sehingga dengan penerapan yang sesuai maka 

akan dapat menutup kemungkinan terjadinya potensi masalah diantara kedua belah 

pihak yang melakukan perjanjian. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

19 Ahmadi Miru dan  Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6, 2014), 
halaman 67 
20 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 
2008), halaman 338 
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Ditinjau dari sejarah, perkara perlindungan konsumen dimulai ditahun 1970, 

dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan mei 

1973. Yayasan ini didirikan karena masukan dari masyarakat sebagai konsumen 

promosi untuk memperlancar berdagangan barang dalam negri. Dikarenakan desakan 

dari masyarakat, maka kegiataan promosi yang dilangsungkan harus mengimbangi 

dengan langkah pengawasan agar konsumen tidak terugikan dan juga menjamin 

kualitas.21 Lembaga ini kemudian semakin kuat dengan diberlakukannya UUPK. 

Dengan diundangkannya UUPK, maka peraturan-peraturan mengenai perlindungan 

konsumen yang lainnya telah diunifikasi.22 

Menurut Pasal 3 UUPK perlindungan konsumen bertujuan :  

1) “Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri 

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa  

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen  

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi  

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha  

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.” 

 

21 Mohammad Siddik,  Filsafat Ilmu Dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
(Medan : Majalah Citra Justitia Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran, 2001), halaman 20 
22 Endang Sri Wahyuni, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung :  Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2001), halaman 89 
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Bagi pelaku usaha maupun konsumen e-commerce, segala aturan yang berlaku dalam 

UUPK belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan para pihak yang 

mengunakan transaksi e-commerce karena pada dasarnya UUPK lahir sebelum 

transaksi e-commerce berkembang pesat seperti saat ini, namun dengan adanya 

UUPK merupakan bagian dari peranan Pemerintah untuk memperhatikan dan 

melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara. Hukum berkembang seiring 

dengan perkembangan dan hukum masyarakat. Demikian halnya juga dengan 

semakin berkembangnya teknologi terutama dalam hukum jual beli yang 

menggunakan transaksi e-commerce, sehingga memdorong Pemerintah untuk 

membuat produk hukum yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 19 

Tahun  2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  

Pengertian UU ITE menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah : “Undang-

Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi 

informasi secara umum, Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk 

setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum 

Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar 

wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”23 

23 Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik 
Diakses tanggal 22 Desember 2018 
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Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 

tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi seluruh pihak yang melakukan 

kegiatan e-commerce di Indonesia. UU ITE ini pada awalnya disahkan tanggal 21 

april 2008 dan mulai berlaku pada saat diundangkan. Kemudian peraturan tersebut di 

amandemen  pada tanggal 23 November 2016 dengan perubahan adanya penambahan 

serta menyisipkan beberapa pasal, setelah melalui serangkaian prosedur dan kegiatan 

sejak 2015 antara pemerintah dan wakil rakyat sehingga sepakat mengesahkan 

muatan materi perubahan UU ITE. Revisi UU ITE dilakukan terhadap 8 Pasal dengan 

penambahan 2 Pasal. Pasal-pasal yang berubah adalah Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, 

Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45, serta Penjelasan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 27. 

Harapan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah dengan adanya perubahan 

UU ITE yaitu dengan berlakunya revisi UU ITE semakin sempurna untuk memenuhi 

unsur-unsur yang dibutuhkan sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi 

masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang menggunakan internet dalam melakukan 

tindakan hukum.  

 

 

C. Landasan Teortis 

Hukum merupakan a tool of social engineering yang berarti bahwa hokum 

menjadi suatu dasar untuk membangung masyarakat den juga hokum harus 
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dikembangkan untuk mengikuti perkembangan masyarakat agar tetap dapat mengatur 

atau meluruskan sifat masyarakat dalam era modern ini. Dalam konteks ini, hukum 

harus dapat tampil didepan menunjukkan arah dan memberikan perubahan. 

Landasan teoritis yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan teori keadilan 

menurut Gustav Radbruch , yang merupakan filosuf Jerman menyatakan bahwa 

hukum itu harus mampu membawa pesan keadilan kepastian dan kemanfaatan.24 

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian 

serta mengandung manfaat baik bagi negara maupun warga negara. Kepastian 

diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa 

diskriminasi.25 

Bentuk kepastian hukum dalam transaksi e-commerce adalah dengan 

membuka akses untuk konsumen atas barang atau jasa yang akan dibelinya serta 

memberi tahu kepada seluruh konsumen online bahwa adanya hokum untuk 

melindungi konsumen yang akan melakukan transaksi online agar konsumen merasa 

aman terlindungi dan juga transaksi yang akan dilakukan ini tidak hanya berdasarkan 

pada rasa kepercayaan konsumen terhadap penjual,dan menumbuhkan sikap pelaku 

24 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory ) dan Teori Peradilan (Jurisprudence),  
( Jakarta : Kencana , 2013), halaman 288 
25 Bolmer Hutasoit. Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Radbruch, 
http://bolmerhutasoit.wordpress.coml Diakses tanggal 22 Desember 2018 
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usaha yang jujur dan bertanggung jawab.26 Dengan sikap tersebut maka keadilan 

akan dapat diwujudkan. 

Keadilan tidak hanya diperuntukan bagi sebagian orang atau golongan namun 

keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang merata tanpa terkecuali. Bentuk 

keadilan yang diterapkan dalam setiap tindakan hukum tentunya berbeda satu dengan 

yang lainnya. Keadilan tersebut harus disesuaikan dengan keadaaan dan dampak dari 

tindakan hukum tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat. Keadilan menurut 

pandangan Gustav Radbruch adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan 

hukum dinegara yang menjalankan pemerintahan dengan memakai sistem, termasuk 

salah satunya adalah di Indonesia.   

Keadilan merupakan bagian  dari pemikiran hukum dan tidak dapat 

dipisahkan dari lingkungan zamannya, serta sering dianggap sebagai suatu jawaban 

yang diberikan atas permasalahan hukum. Penelitian ini akan mengupas mengenai 

teori keadilan yang dapat ditegakkan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-

commerce. Untuk mengkaji teori tersebut dalam suatu penelitian, alangkah baiknya 

apabila teori itu mempunyai latar belakang pemikiran yang mempunyai dasar teori 

hukum tertentu.27 Para ahli hukum memiliki bermacam-macam teori hukum dan dari 

26 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Bogor : Ghalia 
Indonesia, 2008), halaman 9 
27 Prasetyo dan Abdul Halim, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 
halaman 80 
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teori-teori hukum tersebut banyak yang diadopsi oleh negara-negara hukum dan 

dipakai dalam setiap penelitian terutama dalam penelitian hukum. 
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