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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada awal peradaban, manusia memiliki kehidupan yang mandiri dimana 

untuk memperoleh makanan di dapatkan dengan berburu hewan atau memakan 

sayur atau buah-buahan yang tumbuh di lingkungan sekitar karena kebutuhan 

hidupnya masih terbilang sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain 

dalam perolehannya. Masa itu dikenal sebagai prabarter dimana manusia belum 

mengenal adanya kegiatan atau aktivitas transaksi perdagangan atau kegiatan jual 

beli.  

Seiring zaman jumlah manusia semakin bertambah dan berkembang dan 

kebutuhan manusia pun tidak lagi sederhana. Manusia tidak lagi mampu untuk 

memenuhi kehidupannya sendiri, muncullah kegiatan bercocok tanam dan 

memelihara hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu terjadilah  

kegiatan  tukar menukar kebutuhan disebut dengan barter. 

Barter terjadi atas adanya keinginan yang sama antar pihak untuk saling 

memenuhi kebutuhannya namun sistem barter memiliki kelemahan dimana 

sulitnya mencari orang yang saling membutuhkan barang dalam satu waktu, 

kelemahan lain ialah double coincidence of want
1
, contohnya ketika seseorang 

membutuhkan beras sedangkan yang ia punya ialah garam, sedangkan pihak lain 

tidak membutuhkan garam melainkan gula sehingga syarat terjadinya barter tidak 

terpenuhi. Menyulitkan dan memiliki banyak kelemahan, hal ini mendorong 

manusia untuk memikirkan sistem yang lebih baik dari barter barang demi 

memenuhi kebutuhan hidup. 

Uang logam pertama kali diperkenalkan  pada abad  ke - 6 sebelum masehi 

berbetuk bulat dan memiliki 2 sisi dengan komposisi emas 75% dan perak 25%, 

karena peredarannya dapat diterima oleh orang banyak membuat uang logam 

menjadi alat tukar standar dunia.
2
 sejalan perkembangan perekonomian dan 

meningkatnya kebutuhan uang logam timbul kesulitan dalam kegiatan tukar-

                                                             
1
 Joseph Pangaribuan, Buku Delusi Moneter (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 12. 

2
 Ibid, hlm 21. 
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menukar dimana kesediaan emas dan perak yang terbatas, sulit di dapatkan, 

membutuhkan biaya yang besar dalam proses pembuatannya dan sulit untuk 

dibawa kemana saja dalam jumlah besar, Hingga akhirnya manusia menemukan 

uang kertas yang notabene dianggap sebagai sertifikat emas.  

Uang kertas dalam pencetakannya ditentukan oleh nilai emas simpanan 

yang dimiliki oleh bank atau suatu negara. Sejarah mengatakan uang kertas 

pertama kali dibuat dari kayu pohon murbei oleh Tsai Lun pada abad ke-7 SM
3
 

lalu pada abad modern Benjamin Franklin (Amerika) mencetak mata uang dollar 

dari bahan kertas dengan pecahan terbesar USD100.  

Memiliki banyak keuntungan dan kemudahan menjadikan uang kertas 

sebagai alat tukar universal dipenjuru dunia, biaya pembuatannya yang murah, 

pengiriman yang mudah, serta dapat dipecah-pecahkan ke nilai pecahan tertentu. 

Uang logam dan uang kertas dikategorikan ke uang tradisional. Sebab di akhir 

abad ke 20 manusia mulai berinovasi dengan menciptakan uang elektronik 

sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.  

Uang elektronik  merupakan produk yang dilahirkan dari perkembangan 

teknologi informasi dan komunikas dalam fasilitas internet untuk mendukung 

kegiatan e-commerce. Uang elektronik sangat efisien dalam penggunaanya, 

karena dapat mengurangi penggunaan uang tunai sehingga terjaganya mata uang 

tetap stabil. Dengan uang elektronik segala jenis pembayaran dapatdilakukan 

selama 24 jam dalam 7 hari dimana memudahkan dan memanjakan konsumen 

dalam transaksi. Uang elektronik hakikatnya merupakan uang tunai tanpa fisik 

(cashless)
4
. 

Fungsi uang sebagai media alat tukar menjadikan uang sebagai darah 

perekonomian. Uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap barang, 

jasa maupun utang. Uang juga digunakan manusia sebagai media untuk 

menambah nilai kekayaan. Salah satu kegiatan perekonomian yang dapat 

menunjang kekayaan ialah dengan berdagang, dimana seseorang sebagai penjual 

menyediakan berbagai jenis barang dan atau jasa yang dapat ditukarkan dengan 

uang tentunya dengan harga tertentu, atau disebut dengan jual beli. 

                                                             
3
 Ibid, hlm.23. 

4
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Jual-beli merupakan rutinitas yang selalu dilakukan oleh setiap 

manusia.biasanya berlangsung di pasar atau bersifat paper based economy dimana 

pembeli bertemu dengan penjual untuk membeli barang yang kebutuhannya, 

dimana biasanya penjual memberikan harga yang sesuai dengan nilai barang yang 

dibeli oleh pembeli, sistem jual beli seperti ini masih sering kita lakukan. Contoh 

jika ingin membeli pakaian, kita harus pengunjungi toko-toko konvensional dan 

melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga kesepakatan. 

Seiring perkembangan zaman, ada banyak perubahan dalam berbagai 

aspek dan bidang kehidupan, khususnya perkembangan pada teknologi informasi 

dan komunikasi digital yang menjadikan dunia tanpa batasan/ tak terbatas dan 

berdampak pada perubahan sosial yang signifikan. digitalisasi berpengaruh 

terhadap aktivitas perekonomian baik bidang perdagangan konvensional maupun 

secara  online. dimana pembeli kini dimanjakan dengan kemudahan berbelanja 

secara daring atau online melalui internet.  

Pesatnya perkembangan internet cukup membanggakan ditambah dengan 

dukungan pemerintah yang kooperatif sehingga terbentuk sistem perdagangan 

dunia maya atau di sebut juga E-commerce yang memiliki arti perdagangan 

elektronik sebagai basis segala bentuk transaksi jual-beli. Prospek internet yang 

sangat baik membuat pelaku bisnis menggunakan internet sebagai media usaha 

pun berkembang dengan baik, di negara maju segala sesuatu serba online. 

Transaksi elektronik memiliki 5 konsep
5
 seperti Otomasi, dimana sebagai 

pengganti proses transaksi manual. Integrasi, untuk tercapainya proses yang lebih 

efisien dan efektif via media seperti aplikasi. Iklan Promosi/Publishing, 

kemudahan promosi barang dan jasa. Interaksi, adanya pertukaran informasi/data 

dengan harapan minim human error. Yang terakhir ialah transaksi, dimana 

kesepakatan antara pihak yang bertransaksi dengan melibatkan institusi lain 

seperti electronic payment. 

Transaksi melalui internet  atau E-Commerce secara sederhana merupakan 

mekanisme perikatan ataupun hubungan hukum  pada proses jual beli barang atau 

jasa melalui fasilitas interface layanan  internet sebagai media komunikasi, 

dimana tidak adan tatap muka secara langsung antar penjual dan konsumen. 

                                                             
5
 Rintho Rante Rerung, Buku E-commerce, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018) hlm.19 
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Biasanya barang yang dijual di promosikan oleh penjual melalui media internet 

seperti website, aplikasi atau media sosial dimana dapat diakses melalui perangkat 

komputer maupun ponsel pintar, komputer oleh pengguna internet. 

Indonesia yang merupakan pasar jual-beli Online atau E-Commerce 

terbesar di ASEAN karenanya perkembangannya sangat menjanjikan dengan total 

populasi penduduk kurang lebih 268.2 juta penduduk (United Nation Census - 

Januari 2019) dengan jumlah pengguna internet sebanyak 150.0 juta pengguna 

aktif dimana 56% dari total jumlah penduduk diIndonesia menggunakan internet. 

Infografis hasil survey juga menyatakan 90% pengguna internet mengunjungi 

toko online dan 86% diantaranya melakukan transaksi jual beli produk maupun 

jasa di toko online.
6
 

Proses transaksi belanja online sangatlah mudah, dimana pembeli dapat 

menemukan barang keinginannya karena hampir semua jenis barang dapat 

menjadi objek perdagangan melalui internet baik benda bergerak maupun tidak 

bergerak dari berbagai kategori seperti pakaian wanita, pakaian pria, pakaian 

anak, produk kecantikan, produk kesehatan, makanan, furniture, alat kebutuhan 

rumah tangga, alat elektronik, mainan anak dan banyak lagi. Dengan proses yang 

cukup singkat pembeli hanya perlu mengunjungi toko online melalui internet dan 

menentukan barang yang ingin dibeli dan dilanjutkan dengan pembayaran yang 

disepakati biasanya setelah  uang ditransfer atau diterima penjual maka penjual 

akan mengirimkan barangnya melalui jasa ekspedisi. 

Transaksi pada e-commerce terjadi akibat perjanjian yang menimbulkan 

perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Jenis 

perikatan dan hubungan hukumnya pun dilakukan dari sistem elektronik yang 

menggunakan fasilitas jaringan internet. Oleh sebab itu syarat sah perjanjian 

dalam sistem elektronik dilihat dari esensi sistem elektronik yang digunakan 

apakah sistem tersebut dapat dipercaya dan berfungsi sebagaimana semestinya.  

Transaksi e-commerce mempunyai resiko lebih besar jika disbanding 

dengan toko konvensional karena sistem elektronik juga memiliki kelemahan 

dalam penggunaannya, dimana kelemahan itu dapat menimbulkan kerugian yang 

                                                             
6
 https://www.globalwebindex.com/DataReportal/digital-2019-indonesia-january-2019 

diakses pada 25 Januari 2020  
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cukup besar. Contohnya data pribadi konsumen dapat dicuri oleh pihak yang ingin 

memanfaatkannya. 

Tentunya pada praktek jual beli Online/ E-Commerce timbul kelebihan 

dan kekurangan maupun permasalahan  tersendiri misalnya dalam tidak sesuainya 

barang pada iklan promosi (gambar foto) dengan barang yang diterima oleh 

pembeli. Maka hal ini harus pihak yang bertanggungjawab akan perjanjian yang 

disepakati baik berupa ganti rugi maupun pengembalian barang dan atau barang. 

Biasanya klausul pertanggung jawaban tertulis dalam perjanjian baku dalam 

transaksi E-Commerce. 

Dimana keuntungan
7
 dari transaksi jual beli online adalah (1) aliran 

pendapatan lebih menjanjikan/low cost (2) konsumen tidak perlu datang ke tempat 

penjual, (3) pembeli dapat membandingkan harga produk antar para penjual. 

Kelemahan transaksi jual beli online antara lain (1) kualitas produk yang 

diharapkan berbeda dengan iklan promosi/ tidak sesuai (2) produk diterima dalam 

keadaan cacat/rusak akibat pengiriman, (3) tertipu perjanjian baku yang 

dicantumkan oleh pelaku usaha.
8
 

Klausula baku sering ditemukan dalam kegiatan transaksi jual-beli 

khususnya e-commerce dengan melalui klausula baku pelaku usaha dapat 

dibebaskan dari kewajibannya untuk ganti kerugian terhadap konsumen. 

Kelemahan tersebut diatas juga dapat menimbulkan kerugian tersendiri 

bagi pembeli maupun penjual, dimana penjual memiliki trik sendiri untuk 

mengurangi porsi tanggung jawabnya dengan mengalihkan tanggung jawabnya 

biasanya pelaku usaha membuat klausul baku dalam perjanjian transaksi e-

commerce.  

Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan khusus untuk 

mengakomodir transaksi melalui internet. Dalam kegiatan jual beli ada yang 

namanya kontrak jual beli, kontrak tersebut harus memenuhi ketentuan syarat sah 

perjanjian, yakni Sepakat, Cakap, Hal Tertentu dan Klausa yang Halal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  

                                                             
7 Efraim Turban, David K, Jae Lee, Ting P.Liang, Deborrah Turban, Buku Electronic 
Commerce, (Switzerland: Springer International Publishing, 2015), hlm 67. 
8
  Ibid, hlm 68. 

Christine Lin. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce. 
UIB Repository©2020



6 
 

Universitas Internasional Batam 

 
 

Syarat-syarat sahnya perjanjian ditentukan pada esensi dari sistem 

elektronik itu sendiri yang mana dapat dinyatakan sah apabila dapat terjaminnya 

isi komponen dalam sistem itu dapat di percaya dan berjalan sebagaimana 

mestinya. Dalam transaksi elektronik ada disebut dengan kontrak elektronik yang 

kekuatan hukumnya memiliki keabsahan dengan kontrak konvensional yaitu 

mengikat para pihak. 

Perkembangan e-commerce yang pesat diatur di Undang-Undang Nomor 

11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU 

ITE), yang mengatur tentang pengakuan transaksi elektronik, dokumen elektronik 

dan jenis-enis tindakan pelanggaran hukum dalam teknoogi informasi beserta 

sanksi pidananya. Basis legal daripada e-commerce ialah pengakuan transaksi 

elektronik dan dokumen elektronik. walaupun pemerintah sudah mengeluarkan 

UU ITE tidak menutup kemungkinan nihilnya masalah perdagangan e-commerce, 

konsumen tak jarang diposisi yang lemah. Biasanya rendahnya tingkat 

pengetahuan hukum dan kesadaran hukum konsumen menjadi faktor kelemahan 

utama konsumen yang memposisikan konsumen pada posisi yang rendah atau 

kalah sehingga dimanfaatkan  pelaku usaha untuk mendapat keuntungan dagang 

sebesar - besarnya dengan cara mengalihkan atau mengacuhkan kewajiban-

kewajibannya sebagai pelaku usaha. 

Satjipto Rahardjo mengutip teori Fitzgerlad bahwa munculnya teori 

perlindungan konsumen dari aliran hukum alam yang dipelopori Plato, 

Aristoteles.
9
 Dalam aliran hukum alam menjelaskan hukum itu sumber utamanya 

Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat abadi dan universal, dimana hukum dan 

moral tidak bisa dipisahkan. Perlindungan hukum adalah satu bentuk 

perlindungan utama sebagai alat yang mengakomodir kepentingan serta hak 

seseorang. Dimana hukum memiliki kekuatan  memaksa yang diakui negara 

Indonesia.  Kehendak yang ingin dicapai ialah  rasa nyaman bagi konsumen untuk 

memenuhi kebutuhannya karena seharusnya konsumen mempunyai hak penuh 

atas perlindungan akan dirinya khususnya perlindungan dalam jual-beli pada e-

commerce. 

                                                             
9
 Satjipto Raharjo, Buku Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53 
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Perlindungan konsumen dapat di artikan upaya guna terjaminnya akan ada 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Subjek-

subjek dalam Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(selanjutnya disingkat UUPK) ialah Konsumen, Pelaku Usaha dan Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LP KSM). Ruang Lingkup UUPK 

Ini Ialah pengaturan Hak-hak dan Kewajiban Konsumen, pengaturan Hak-hak 

serta Kewajiban Pelaku Usaha, pengaturan tentang Perbuatan yang Dilarang Bagi 

Pelaku Usaha, pengaturan Ketentuan Pencantuman Klausuka Baku, pengaturan 

Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Saksi, pengaturan Penyelesaian Sengketa, 

Pengawasan, dan Pembinaan. 

Dalam aktivitas transaksi e-commerce ada pencantuman klausula baku 

maka undang-undang kita memiliki pengaturan tersendiri terhadap ketentuan-

ketentuan pencantuman klausula baku sehingga tidak mengakibatkan kerugian 

bagi para pihak khususnya konsumen. Dalam kegiatan perdagangan antara 

konsumen dan pelaku usaha biasanya membuat sebuah perjanjian melalui lisan 

maupun tertulis dalam prakteknya.  

Salah satu perjanjian yang disiapkan pelaku usaha inilah yang dikenal 

sebagai klausula baku. Klausula baku biasanya tercantum dalam kontrak 

perjanjian, Struk Pembelian atau Struk belanja dan tiket/karcis/boarding pass. 

Polemik yang kerap terjadi dalam aktivitas jual beli cenderung melemahkan posisi 

konsumen atau pertentagan terhadap keabsahan klausula baku antar konsumen 

dengan pelaku  usaha.  

Prakteknya pihak yang dirugikan melakukan upaya hukum untuk 

memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Beberapa ahli hukum menafsirkan 

bahwa klausula baku bertentangan dengan asaz kebebasan berkontrak,menilai 

perjanjian menjadi tidak sah dan cacat walaupun dalam prakteknya klausula baku 

sangat penting untuk menunjang kegiatan perdagangan. Tentu hal ini menjadikan 

klasula baku memiliki 2 sisi yang berbeda, tidak disenangi oleh konsumen dan 

menolong pelaku usaha dalam melancarkan kegiatan usahanya.  

Pada kenyataannya konsumen sendiri yang harus memutuskan apakah 

bersedia mematuhi perjanjian dengan klausula baku yang tercantum atau sama 

sekali tidak melakukan perjanjian. Perkembangan globalisasi dalam dunia bisnis 
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membutuhkan efisiensi dan efektifitas diantara pelaku usaha dengan konsumen 

factor ini yang membuat pelaku usaha menciptakan klausula baku. Karena pelaku 

usaha harus menghadapi ratusan bahkan ribuan pelanggan dengan berbagai 

karakter dalam satu harinya tentunya akan memiliki berbagai macam keluhan 

yang harus diakomodir oleh pelaku usaha.  

Prakteknya dalam aktivitas perdagangan dan bisnis Indonesia juga 

menggunakan klausula baku dimana klausula baku diciptakan oleh pelaku usaha 

agar mempertahankan kedudukannya menjadi dominan atau lebih tinggi daripada 

konsumen. Dimana konsumen dihadapkan kepada dua pilihan: 

1. Apabila konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha namun dalam perjanjian pelaku usaha 

meminta konsumen untuk menyetujui klausula baku maka konsumen 

juga harus bersedia menerima konsekuensi yang akan terjadi dimasa 

mendatang baik prestasi maupun wanprestasi. 

2. Apabila konsumen tidak dapat menyetujui klasula baku yang di 

siapkan oleh pelaku usaha maka konsumen haruslah menemukan 

pelaku usaha lain yang sesuai dengan kemauan konsumen. 

Pasal 18 UUPK terdapat pengaturan aturan dan larangan pada 

pencantuman klausul baku didalam produk, dokumen maupun perjanjian yang 

berisi pengalihan, penghapusan tanggung jawab oleh pelaku usaha, konsekuensi 

atas pelanggaran Pasal 18 UUPK berakibat batal demi hukum dan dapat 

dilanjutkan perjanjiannya dengan mencantumkan klasula severability of provision 

maka hanya klasula bertentangan dengan Pasal 18 yang batal demi hukum. 

Namun bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atau pembeli 

apabila pelaku usaha mencantumkan klausul baku secara diam-diam atau tanpa 

memberitahu kepada konsumen? 

Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, hal menarik untuk dilakukan 

pengkajian berkaitan dengan relevansi-relevansi aturan perundang-undangan yang 

ada. Dan menuangkannya kedalam tulisan ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Klausula Baku dalam 

Perjanjian E-Commerce” 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi 

e-commerce? 

2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen mengenai pencantuman 

klausula baku dalam perjanjian e-commerce ditinjau dari undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari tulisan ilmiah ini, yakni: 

a. Mengetahui upaya - upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

konsumen dalam memperjuangkan hak - haknya apabila dirugikan 

dalam transaksi e-commerce. 

b. Mengetahui hak-hak yang di punyai konsumen dalam transaksi e-

commerce. Serta mengetahui mekanisme pertanggungjawaban atas 

pelanggaran hak konsumen. 

c. Menambah wawasan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi 

e-commerce. 

2. Manfaat dari tulisan ilmiah ini,yakni: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian dapat menjadi alternative bahan masukan wawasan dan 

pengetahuan hukum yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

selanjutnya khususnya dalam lingkup perlindungan konsumen dalam 

transaksi elektronik atau e-commerce serta upaya hukum yang dapat 

dilakukan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian dapat menjadi informasi tambahan bagi 

masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet atau e-

commerce dan  menjadi pengetahuan bagi pengguna internet akan 

legalitas klausul baku, upaya hukum perlindungan konsumen. 
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