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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teoritis 

1. Teori keadilan 

a. Arti dan Makna Keadilan 

Keadilan adalah mahkota hukum, keadilan merupakan konsep 

terpenting dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Kata keadilan 

dalam bahasa inggris ialah Justice, kata “jus” dimana dalam bahasa Latin 

berarti hak atau hukum sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford 

adalah adil. Kata adil dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford untuk subyek 

berarti melakukan apa yang benar secara moral.  

Namun menurut salah satu filsuf Yunani kuno terkenal Aristoteles 

dan Plato yang mencoba untuk mendefinisikan keadilan sejak abad 

600SM, Aristoteles mengartikan keadilan terdiri dari kebenaran atau 

kebajikan seseorang dengan sesamanya, tindakan yang memberikan 

sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi 

haknya secara proporsional yaitu pemberian hak secara persamaan bukan 

persamarataan Sedangkan menurut muridnya Socrates yaitu Plato keadilan 

adalah perilaku kebajikan dalam tatanan institusi sosial yang saling 

menjalankan perannya sehingga terjadinya harmoni dalam berbagai 

tingkat tatanan institusi sosial. 

Keadilan memiliki makna sebuah keadaan dimana setiap 

mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tatanan sosial 

yang ada alias tidak pandang bulu, agama, suku, ras tertentu. Prinsip 

dalam keadilan juga diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam 

menyikapi kebijakan hukum dalam masyarakat. 

b. Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan menurut John Borden Rawls terbagi menjadi 2 

prinsip, mencakup:
1
 

                                                             
1
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1. Prinsip Greatest Equal Liberty. 

Prinsip ini menganut kebebasan yang sebesar-besarnya 

terhadap pribadi seseorang layaknya hak asasi manusia dimana setiap 

orang memiliki prinsip kebebasan sebesar-besarnya seperti, kebebasan 

untuk berperan dalam kancah politik, kebebasan berpendapat atau 

demokrasi, kebebasan menjadi pribadi yang independen, kebebasan 

memilih agama sebagai keyakinan dan hak untuk mempertahankan 

harta pribadi. 

2. Prinsip the Difference dan Fair Equality of  Opportunity 

Prinsip perbedaan ialah prinsip perbedaan sosial dan ekonomis 

dimana untuk tercapainya manfaat dan keadilan maka memberikan 

paling besar kepada orang kurang beruntung atau orang yang tidak 

memiliki peluang kesejahteraan, pendapatan serta otoritas untuk 

meminimalisir kesejangan sosial dalam berkehidupan masyarakat.  

Selanjutnya prinsip persamaan yang adil atas kesempatan 

bahwa ketidaksamaan atau perbedaan dalam  sosial ekonomi haruslah 

diatur dengan benar dan adil sehingga masyarakat boleh mendapat dan 

menikmati kesempatan yang sama tanpa terlebih dahulu 

membandingkan tingkat kedudukan seseorang dalam tatanan sosial 

masyarakat. 

c. Kategori Keadilan 

1. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif dikenal juga keadilan ekonomi menyangkut 

keadilan beberapa orang atau kelompok sehingga dapat menjadi 

manfaat dan kesetaraan yang sama-sama dirasakan oleh orang banyak. 

Seperti bayar pajak. 

2. Keadilan Korektif 

Disebut keadilan korektif karena memiliki korelasi terhadap 

perbaikan terhadap kesalahan seseorang atau kelompok. Atau 

memberikan hukuman atau pembelajaran  atas tindakan perbuatan atau 

kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan  mengembalikan segala 

sesuatu seperti keadaan semula sehingga seseorang paham dan 

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



12 

 

Universitas Internasional Batam 

 

mengetahui kesalahan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya 

seperti membayar ganti rugi barang yang telah dicuri. 

3. Keadilan Prosedural 

Masalah keadilan yang satu ini menyangkut keadilan 

bagaimana suatu informasi didapatkan dan diolah menjadi suatu 

keputusan atau outcomes yang netral sehingga terjaganya hubungan 

antar orang-orang dan merasakan keadilan yang dapat diterima.  

Keadilan prosedural meliputi beberapa aturan pokok seperti 

konsistensi, informasi yang akurat, representatif dan etis. 

4. Keadilan Retributif 

Keadilan yang berdasarkan prinsip hukuman yang  adil dan 

proporsional. Dimana bertujuan untuk mencegah seseorang dari 

perbuatan salah dimasa depan. 

5. Keadilan Substantif 

Keadilan subtantif terlahir dari pernalaran hukum terhadap 

pendekatan socio-legal untuk memahami permasalahan hukum di 

masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, 

jujur, imparsial, rasional dan objektif. Contoh isi putusan hakim dalam 

mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang 

tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati 

masyarakat.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
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B. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan umum Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Konsumen 

Kata konsumen merupakan alih bahasa dari Inggris-Amerika yaitu 

consumer. Pengertian konsumen secara umum ialah pemakai atau 

pengguna suatu barang dan atau jasa tertentu. Atau secara harafiah arti 

konsumen ialah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang 

menggunakan barang.  

Menurut beberapa ahli hukum mengatakan orang dalam ayat 

kutipan diatas adalah orang atau manusia bukan badan hukum, karena 

penggunaan barang dan atau jasa tersebut digunakan untuk kepentingan 

sendiri bukan diteruskan sebagai penjual atau diperdagangkan.  

Didalam Kegiatan perdagangan pun terjadi interaksi antara 

konsumen dan pelaku usaha dimana tidak luput dari gesekan permasalahan 

sebelum transaksi, saat transaksi terjadi maupun setelah transaksi terjadi. 

Biasanya kurangnya pemahaman konsumen dibidang hukum membuat 

konsumen berada diposisi lemah atau sering kali dirugikan oleh sebab itu 

dibutuhkan paying hukum yang mengatur mengenai perlindungan 

konsumen itu sendiri demi kelancaran aktivitas perdagangan yang 

kompeten. 

Di dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

pengertian konsumen dapat dibagi menjadi tiga, yakni:  

1) Konsumen dalam pengertian umum yaitu pemakai, pengguna atau 

pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.  

2) Konsumen antara, adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan 

barang dan/jasa untuk diproduksi menjadi baran atau jasa lain atau 

untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Konsumen 

antara bertindak sama dengan pelaku usaha.  

3) Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang 

atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga 

atau rumah tangga tidak untuk diperdagangkan kembali (Santiago, 

2012: 79-80).  
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b. Pengertian Pelaku Usaha 

Mekanisme transaksi elektronik berbeda dengan jual beli 

konvensional karena e-commerce diawali penawaran barang dan atau jasa 

melalui internet oleh pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 

angka 3 UUPK adalah “ 

setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan 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”.  

Pelaku usaha dalam UUPK antara lain adalah korporasi, perusahaan, 

importer, pedagang, distributor dan importir.  

c. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen diciptakan untuk menjamin kepastian 

hukum dalam dunia usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu 

produk dan jasa dan dapat bersaing secara transparans dan sportif. adapun 

yang dimaksud dengan perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 

UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. unsur-unsur perlindungan 

konsumen sebagai berikut:  

1) Setiap orang, Subyek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap 

orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa . Istilah 

orang dalam aturan tersebut masih rancudan menimbulkan keraguan, 

apakah orang atau individual yang lazim disebut natuurlijke persoon 

atau termasuk juga badan hukum (rechtpersoon). Dalam hal ini, 

pengertian konsumen haruslah tidak hanya dibatasi pada orang 

perseorangan namun mencakup juga badan hukum.  

2) Pemakai,  menekankan bahwa konsumen ialah konsumen akhir 

(ultimate consumer). Istilah pemakai dalam hal merupakan tepat 

dipakai dalam ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang 

dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari jual beli. Artinya 
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yang diartikan sebagai konsumen selalu harus memberikan prestasinya 

dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa.  

3) Barang dan jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata 

produk. Saat ini produk sudah berkonotasi barang dan/atau jasa.  

4) Yang tersedia dalam masyarakat, Barang dan/atau jasa yang ditawarkan 

kepada masyarakat sudah tersedia di pasaran  (Sofie, 2003: 24).  

Menurut ahli hukum Indonesia Satjipto Raharjo perlindungan 

hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia dan perlindungan 

terhadap masyarakat dalam menikmati hak-hak yang mereka punya. 

Dengan upaya perlindungan konsumen diharapkan konsumen 

dapat menikmati hak-haknya dalam melakukan kegiatan transaksi e-

commerce, dan para konsumen yang memanfaatkan barang atau  jasa tidak 

merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Hukum perlindungan 

konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah 

ditetapkan pemerintah, dengan adanya dasar hukum yang pasti, 

perlindungan terhadap hak yang dimilik konsumen bisa dilakukan dengan 

penuh optimis (Susanto, 2008: 18). 

Peranan hukum dalam perlindungan konsumen dibagi kedalam dua 

aspek: 

1. Aspek hukum privat, berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen 

dimana dijelaskan secara detil dalam  pasal 4 UUPK. 

2. Aspek hukum publik, dimana negara memiliki peran penting dalam 

aspek hukum  ini. Negara dalam  hal ini melalui instansi dan badan 

hukum yang siap untuk menangani sengketa antara pelaku usaha dan 

konsumen. 

d. Asas Perlindungan Konsumen 

Pasal 2 UUPK mengatur mengenai asas dalam perlindungan 

konsumen, antara lain: “ 

1) Asas manfaat: segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.  
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2) Asas keadilan: memberikan kesempatan kepada setiap konsumen 

dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. 

3) Asas keseimbangan: keseimbangan atau kesetaraan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil.  

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen menyediakan jaminan 

atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa 

yang dikonsumsi dan digunakan.  

5) Asas kepastian hukum, pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum yang berlaku dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara demi 

menjamin kepastian hukum.” 

   Untuk berjalannya suatu perlindungan hukum membutuhkan 

wadah dalam pelaksanaannya atau dikenal sebagai sarana, sarana 

perlindungan hukum terbagi atas sarana perlindungan hukum preventif dan 

sarana perlindungan represif.  

 Dalam sarana perllindungan preventif subyek hukum memiliki 

kesempatan dalam mengajukan keberatan dan pendapatnya guna 

mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Sedangkan sarana 

perlindungan represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau 

permasalahan. 

 

2. Tinjauan umum Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Indonesia mengatur hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata pada buku III, Bab 2 tentang perikatan yang lahir atas 

kontrak atau perjanjian sedangkan Bab V – Bab XVIII mengatur mengenai 

perjanjian lebih khusus.  

Perjanjian dan perikatan merupakan dua hal yang berbeda, 

perikatan lahir atas perjanjian yang dibuat antara dua pihak yang 
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menimbulkan hubungan hukum, Perikatan alih bahasa Belanda dari kata 

verbintenis. Pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan dan menciptakan 

sebuah hubungan hukum akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus 

di laksanakan oleh para pihak atau dikenal dengan prestasi. 

Pasal 1313 KUHPerdata medefinisikan perjanjian, yaitu: 

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”  

namun menurut ahli hukum mendefinisikan arti perjanjian, yakni: Suatu 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal.
3
 

b. Syarat sah perjanjian 

Dalam pasal 1320 KUHPerdata, mencantumkan empat syarat sah 

sebuah perjanjian yaitu  Sepakat, adanya kesepakatan antar pihak-pihak 

yang mengikatkan diri. Cakap, pihak yang mengikatkan diri cakap dan 

kompeten untuk dijadikan subyek hukum, Hal Tertentu, dan yang terakhir 

adalah Sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua (sepakat, cakap) disebut syarat subyektif 

yang apabila tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat 

ketiga dan keempat (hal tertentu, sebab yang halal) merupakan syarat 

obyektif dimana apabila tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah 

disepakat akan batal demi hukum. 

c. Asas-asas dalam perjanjian 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

Sistem terbuka atau kebebasan berkontrak berarti setiap orang 

boleh mengadakan perjanjian apa saja. asas ini dibatasi oleh tiga hal, 

yaitu tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak dilarang oleh 

undang- undang, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.  

Setiap perbuatan perjanjian sah dan berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak pembuatnya. Seperti dituliskan dalam Pasal 

                                                             
3
 Universitas Lampung, “Hukum Perjanjian,” Pengertian Hukum Perjanjian, 2000, 

http://digilib.unila.ac.id/3707/12/BAB II.pdf. 
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1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan 

ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati 

tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-

undang. 

2) Asas Personalitas 

Perjanjian yang dibuat berlaku bagi pihak yang mengadakan 

atau terlibat dalam perjanjian saja. asas ini tercantum dalam Pasal 1315 

dan Pasal 1340 KUHPerdata. Dalam Pasal 1315 KUHPerdata 

berbunyi: Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan 

atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata 

berbunyi suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang 

membuatnya
4
. 

3) Asas Konsesualitas 

Perjanjian yang diadakan antar pihak mencapai kata sepakat 

atau konsensus antar kedua pihak yang membuat perjanjian, atau 

memiliki pemahaman yang sama atas pokok-pokok perjanjian yang 

disepakati bersama, Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai 

akibat hukum.  

4) Asas Kekuatan Mengikat 

Setiap perjanjian yang telah dibuat memiliki kekuatan 

mengikat bagi para pihak yang membuat dan berlaku layaknya 

undang-undang bagi pihak yang mengadakan perjanjian. Asas ini 

berarti perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat 

perjanjian saja atau mengikat pihak yang memiliki hubungan hukum 

dalam perjanjian yang di adakan.  

Perjanjian juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak. 

Ketentuan ini di cantumkan di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata 

yang menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuat” 

                                                             
4
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5) Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik terdiri dari subyektif dan obyektif. Pasal 1338 

Ayat (3) KUHPerdata(BW), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

d. Akibat Perjanjian 

Semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dan 

menimbulkan hubungan hukum, maka perjanjian itu sama dengan undang-

undang yang sah dan berlaku bagi pihak terlibat. Perjanjian yang dibuat 

berlaku bagi pihak yang mengadakannya sesuai dengan pasal 1340 ayat 1 

KUHPerdata.  

Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan dengan ketentuan 

tertentu, apabila syarat subyektif dalam perjanjian tidak terpenuhi. Dan 

dapat berakibat batal demi hukum apabila perjanjian tersebut melanggar 

syarat obyektif suatu perjanjian tersebut. 

 

3. Tinjauan umum Klausula Baku 

a. Pengertian klausula baku 

Pasal 1 angka 10 UUPK mengartikan  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.” 

Perjanjian  biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan dua pihak 

yang cakap dengan tujuan tercapainya prestasi sesuai dengan aturan dan 

hukum yang berlaku. Terkadang dalam suatu perjanjian kedudukan antara 

dua belah pihak tidak seimbang, sehingga satu pihak diuntungkan 

sedangkan pihak lain dirugikan, penerapan perjanjian ini bersifat baku 

karena isinya telah ditentukan sebelum perjanjian dibuat secara sepihak, 

yaitu pihak yang lebih dominan atau biasanya oleh pelaku usaha.  

Disebut baku karena baik perjanjian maupun klausula tidak dapat 

dinegoisasikan oleh pihak lain atau pihak yang dirugikan. 
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Klausula baku merupakan alih bahasa belanda “standard contract” atau 

“standard voorwaarden” dimana kontrak baku diberlakukan tanpa proses 

negoisasi atau kesepakatan namun telah dibuat oleh pelaku usaha. 

Klausula baku pada hakikatnya tidak dilarang untuk dicantumkan 

namun ada pembatasan tertentu dalam pencantumannya seperti klausula 

eksonerasi atau eksemsi dimana pelaku usaha mengalihkan, mengurangi 

atau menghapuskan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Hal ini 

bertentangan dengan perlindungan konsumen khususnya dari doktrin 

kebebasan berkontrak yang secara tegas disebutkan di pasal 18 UUPK. 

Tujuan menyetarakan kedudukan pelaku usaha dan konsumen. 

Misalnya dari harga, pengiriman, penggunaan atau 

ketidakmampuan pengguna, dan keterlambatan atau gangguan. Dalam 

UUPK klausula dimungkinkan untuk dicantumkan oleh pelaku usaha, 

namu n terdapat batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi antara lain 

dilarang untuk;   

1) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau penghapusan tanggung 

jawa oleh pelaku usaha;  

2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen;  

3) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

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

pengungkapannya sulit dimengerti.  

b. Ciri-ciri klausula baku 

1) Tertulis: klausula baku pada transaksi jual beli e-commerce biasanya 

berbentuk tertulis berupa kata-kata atau kalimat pernyataan berisi 

mengenai ketentuan-ketentuan yang telah di rancang oleh pelaku 

usaha. Dimana isinya dibuat sedemikian mungkin untuk mengalihkan 

tanggung jawab pelaku usaha sehingga menguntungkan pelaku usaha 

itu sendiri. 

2) Format telah ditentukan atau baku: rumusan penulisan atau format 

sudah ditentukan dan tidak dapat dinegoisasi, dirubah ataupun diganti. 

Sudah tercetak secara bersamaan salam dokumen elektronik maupun 
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dalam click wrap atau tombol term and condition yang disediakan. 

Konsumen yang setuju atas persyaratan yang ditentukan dapat 

menandatangani dokumen atau meng’click’ tombol agree atau accept, 

pada saat itulah terjadi peralihan tanggung jawab dari pelaku usaha 

kepada konsumen. Jika konsumen yang tidak setuju dapat menolak 

tetapi tetap tidak bisa menyelesaikan transaksi e-commerce. 

3) Ditentukan oleh pelaku usaha: persyaratan yang tertulis dalam klasula 

baku merupakan penyataan kehendak oleh pelaku usaha sepihak yang 

isinya bersifat untuk melindungi kepentingan pelaku usaha serta 

menguntungkan pelaku usaha berupa pembebasan tanggung jawab 

pelaku usaha menjadi beban yang harus ditanggung konsumen. 

c. Jenis-jenis klausula baku 

1) Ditetapkan secara sepihak maksudnya adalah isi persyaratan dan 

ketentuan memposisikan pelaku usaha sebagai posisi yang lebih 

dominan dan memiliki kuasa untuk tidak bertanggung jawab atas 

kerugian atau keluhan konsumen. 

2) Ditetapkan oleh pemerintah maksudnya adalah persyaratan atas 

ketentuan pemerintah biasanya berisi mengenai hak-hak atas 

kepemilikian tanah. 

3) Ditetapkan oleh pejabat berwenang maksudnya adalah klasula baku 

yang semula disediakan untuk kepentingan masyarakat dengan 

bantuan notaries atau advokat.
5
 

 

4. Tinjauan umum E-commerce 

a. Pengertian e-commerce 

Perdagangan elektronik atau electronic commerce atau disingkat 

dengan e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran 

barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, 

www, atau jaringan computer lainnya.
6
  

                                                             
5
 M Syamsudin et al., “LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN TERM OF,” 2018, 91–

112. 
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada 13 

Februari 2020 Pukul 2020.WIB 
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Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan 

transaksi elektronik pasal 1 angka 2 menjelaskan  

“transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik 

lainnya.”  

Dari definisi yang diuraikan dapat kita temukan bahwa e-

commerce terdiri dari tiga komponen utama yakni yang pertama terjadinya 

transaksi jual dan beli yang dilakukan secara elektronik. yang kedua ialah 

adanya pihak yang terlibat baik itu konsumen atau pelaku usaha.  

Dan yang terakhir adanya penggunaan sistem computer secara 

online dalam transaksi bisnis atau jual beli yang dilakukan. Menurut 

Kalakota dan Whinston (1997) istilah e-commerce dapat dilihat dari empat 

perspektif berbeda, antara lain; 

1. Perspektif komunikasi, yaitu penyediaan barang dan atau jasa, 

informasi, sistem pembayaran menggunakan sistem computer dan 

jaringan atau alat elektronik lainnya. 

2. Perspektif bisnis, yaitu inovasi teknologi dengan sistem otomasi 

yang mengakomodir berbagai jenis transaksi bisnis. 

3. Perspektif pelayanan, yaitu sebuah teknologi yang digunakan untuk 

kebutuhan pelaku usaha/perusahaan, konsumen dengan tujuan 

meminimalisir biaya, menungkatkan kualitas dan efektifitas 

pelayanan. 

4. Perspektif online, yaitu wadah dilaksanakannya pertukaran 

informasi seperti berita, ilmu pengetahuan dan lainnya serta wadah 

untuk melakukan transaksi jual dan beli secara online melalui 

internet. 

b. Subyek dalam e-commerce 

1) Konsumen atau Pembeli 

Subyek yang ditawarkan barang dan atau jasa oleh penjual atau pelaku 

usaha melalui media internet. 
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2) Pelaku Usaha 

Subyek yang berbentuk badan hukum maupun perorangan yang 

menjual atau menawarkan produk dan atau jasa melalui internet untuk 

tujuan komersial dan mendapatkan keuntungan. 

3) Bank 

Media penyalur dana atau uang dari konsumen ke pelaku usaha atau 

dari pembeli kepada penjual, melalui metode pembayaran elektronik 

atau e-payment. 

4) Provider 

Pihak ketiga yang mempertemukan penjual dan pembeli dan 

menyediakan layanan jasa internet, memfasilitasi kemudahan dalam 

transaksi dan pembayaran. 

c. Klasifikasi dan Ruang Lingkup e-commerce 

Klasifikasi e-commerce berdasarkan jenis transaksinya terbagi atas 

3 tipe yakni, Business to Business (B2B) dan Business to Consumer 

(B2C), Consumer to Consumer (C2C). 

Business to Business (B2B), proses transaksinya dilaksanakan oleh 

perusahaan yang bisa bertindak sebagai pembeli maupun penjual. 

Sedangkan Business to Consumer (B2C) transaksi yang dilakukan dalam 

skala kecil yaitu antara pelaku usaha dan konsumen. Consumer to 

Consumer (C2C) adalah konsumen yang menjual produk dan atau jasa 

kepunyaannya kepada konsumen lainnya. 

E-commerce berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi 3 

bagian utuk pelaksanaan perdagangan elektronik yang 

pertama,perdagangan via internet (internet commerce) yang kedua, 

perdagangan dengan fasilitas Web (Web Commerce) dan yang 

ketiga¸perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secraa 

eletronik (Electronic Data Interchange). 

d. Keunggulan dan Kelemahan e-commerce 

Keunggulan e-commerce antara lain; 

1) Ruang lingkup pasar luas, skala nasional dan internasional. 
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2) Efisien, atau hemat biaya dari segi tenaga kerja, sewa tempat, 

pemasaran, distribusi barang, dan promosi. 

3) Efektif karena dapat diakses oleh konsumen 24 jam dalam sehari, 

dimana pun hanya dengan memiliki akses internet. 

4) Produk dan jasa yang ditawarkan sangat lengkap dan bervariasi 

dengan harga yang terjangkau. 

Kelemahan e-commerce antara lain; 

1) Pencurian identitas pribadi konsumen hingga praktek jual beli data 

pribadi konsumen. 

2) Pembajakan kartu kredit konsumen. 

3) Kualitas barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan yang 

diterima konsumen. 

4) Persaingan antar penjual, monopoli dan perang harga. 

e. Model Perdagangan Elektronik di Indonesia 

1) Marketplace 

Disebut juga sebagai mall online dimana para pelaku usaha 

menjual barang dan jasanya pada marketplace tersebut, sehingga posisi 

marketplace lebih dominan karena setiap transaksi yang dilakukan 

menggunakan sistem pembayaran escrow atau rekening bersama. 

Sistem ini digunakan untuk memberikan rasa keamanan dan 

perlindungan terhadap konsumen. 

2) Retail 

Produk yang ditawarkan dalam retail biasa hanya beberapa 

kategori produk. Sistem transaksi yang digunakan relatif aman. 

Contoh: Lazada, Zalora, dll. 

3) Iklan Baris 

Model e-commerce yang ini merupakan model yang sederhana 

di internet, namun komunikasi antara penjual dan pembeli dilakukan 

secara langsung. Contoh: Forum Jual Beli (FJB), Kaskus, OLX. 

f. Kontrak elektronik atau e-contract 

Kontrak elektronik pertama kali diperkenalkan dalam UNCITRAL 

Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996, lalu Indonesia 
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mengundangkannya pada tahun 2008, tetapi dalam UU ITE maupun 

UNCITRAL tidak memaparkan secara eksplisit bentuk e-contract 

sehingga menimbulkan kemajemukan pemahaman, namun pada 

prakteknya perjanjian elektronik digunakan pada perjanjian antara pelaku 

usaha dengan konsumen.  

Perjanjian elektronik adalah kontrak yang dibuat melalui interaksi 

dalam sistem elektronik pula. e-contract lebih dikenal dengan click-wrap 

agreement, agreement button. Dimana untuk menyatakan kesepakatan 

konsumen kepada ketentuan atau penawaran oleh pelaku usaha, konsumen 

hanya perlu meng-click tombol agree atau setuju pada saat mengakses 

layanan e-commerce.  

Karena sifatnya perjanjian ini dapat digolongkan sebagai klausula 

baku karena konsumen dihadapkan dengan pilihan take it, or leave it. 

Apabila konsumen tidak setuju makan ada pilihan tombol cancel atau back 

sehingga tidak ada unsur pemaksaan dalam pengambilan keputusan. 

g. Pembayaran elektronik atau e-payment 

E-payment adalah metode pembayaran yang digunakan dalam 

transaksi e-commerce, dalam kegiatan ini ada beberapa pihak yang terlibat 

didalamnya seperti; bank atau non-bank yang legal untuk menerbitkan 

instrument yang digunakan.  

Konsumen adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam 

transaksi e-commerce. Pelaku usaha/merchant ialah pihak yang menerima 

pembayaran oleh konsumen dan yang terakhir regulator atau pemerintah, 

yaitu pihak yang memiliki kuasa dalam pengawasan dan membuat aturan 

mengenai e-payment. 
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C.  Landasan Yuridis 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Dalam pasal 1 ayat (1) perlindungan konsumen adalah segala sesuatu 

upaya yang diusahan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum untuk 

perlindungan kepada konsumen.
7
 Tujuan UUPK memiliki beberapa tujuan 

tertentu sesuai dengan Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:  

“1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri.  

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian 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/jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen” 

Undang-undang ini juga menguraikan secara jelas mengenai hak dan 

kewajiban konsumen demi lancarnya proses transaksi jual beli. Hak konsumen 

dalam pasal 4 – UUPK adalah:  “ 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

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

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi 

dan jaminan barang dan/atau jasa;  

                                                             
7
 “UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999. 
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d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan;  

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;  

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.” 

Dan kewajiban-kewajiban konsumen adalah: “ 

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa;  

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut.” 

Di Indonesia, penegakan hukum pada perlindungan konsumen dalam 

e-commerce biasanya diatur pada kontrak elektronik dimana tertuang 

mengenai pilihan hukum yang akan digunakan apabila terjadi sengketa atau 

perselisihan. Biasanya apabila ada upaya hukum yang dilakukan oleh 

konsumen maka kewajiban pelaku usaha lah untuk membuktikan penyebab 

kesalahan. Pada pasal 23 UUPK tertulis  

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau 

tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 aya t(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat 

melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke 

badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” 
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Dimana apabila terjadi sengketa pada transaksi e-commerce maka ada 

dua jalur penyelesaian yaitu litigasi dan non litigasi, jalur non litigasi diajukan 

melalui BPSK dengan pilihan penyelesaian Mediasi dan Arbitrase. 

a. Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan 

konsumen. 

Indonesia melalui UUPK telah mengatur mengenai aturan 

pencantuman klausula baku dalam pasal 18 ayat (1) yang berisi:  

“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;  

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 

dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen” 

 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

a. Definisi perdagangan 

Peran Perdagangan sangat penting dalam sebuah negara karena 

merupakan penggerak roda pembangunan perekonomian nasional dan 

memajukan kesejahteraan umum, untuk menjaga harmonisasi dalam 

kegiatan perdagangan pemerintah membuat aturan mengenai perdagangan 

secara khusus.   

Menurut pasal 3 KUHD perdagangan adalah membeli barang 

untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa 

bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakainya. Definisi 

perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang 

dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan 
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tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh 

imbalan atau kompensasi.
8
  

Sedangkan perdagangan melalui sistem elektronik merupakan 

perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat 

dan prosedur elektronik.
9
 sifat perdagangan terbagi menjadi 2 yaitu 

nasional dan internasional, bersifat nasional karena transaksi jual beli 

masih dalam ruang lingkup satu negara, sedangkan internasional 

melibatkan negara lain sebagai penjual maupun pembeli. 

b. Asas-asas perdagangan 

1) Kepentingan Nasional: seyogyanya kegiatan perdagangan dapat 

menggerakkan roda pembangunan nasional dan memajukan 

kesejahteraan nasional. 

2) Kepastian hukum: kegiatan perdagangan harus beralaskan 

kepastian hukum dengan aturan yang dianut untuk meminimalisir 

sengketa yang akan terjadi. 

3) Adil dan Sehat: kegiatan perdagangan tidak terlepas dari 

persaingan antar pedagang, maka diperlukan suasana perdagangan 

yang tidak memihak bebas dari persaingan yang merugikan 

pesaing. 

4) Keamanan Berusaha: kegiatan yang dilakukan bebas dari bahaya. 

5) Kemandirian: sikap mampu dalam mengerjakan atau melakukan 

kegiatan perdagangan dengan kemampuan dibidangnya. 

6) Kemitraan: jalinan kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat dalam 

perdagangan. 

7) Kemanfaatan: adanya manfaat, hal baik maupun kegunaan dalam 

kegiatan perdagangan 

8) Kesederhanaan: bersifat umum dan dapat berlaku secara merata 

9) Kebersamaan: mendorong peran pihak-pihak dalam kegiatan 

perdagangan untuk terwujudnya perdagangan yang baik. 

                                                             
8
 “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” 

9
 “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.” 
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10) Berwawasan Lingkungan: harus memperhatikan kondisi 

masyarakat sekitar dan turut menjaga, tidak merusak keadaan 

lingkungan sekitar. 

11) Akuntabel dan transparansi: dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan terbuka.
10

 

Pengaturan kegiatan perdagangan memiliki berbagai macam tujuan 

sehingga tercapainya guna dan manfaat dari perdagangan itu sendiri, yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah meningkatkan perlindungan 

konsumen karena konsumen adalah jantung dari perdagangan, tanpa 

adanya konsumen maka tidak akan terjadi transaksi jual beli. 

Sarana perdagangan dibutuhkan untuk terjadinya transaksi jual-

beli, seperti pasar rakyat, swalayan, mall dan di era teknologi masa kini 

internet menjadi sarana favorit konsumen dikarenakan konsumen bisa 

mengakses 24 jam dalam sehari serta dapat melakukan perbandingan 

harga antara para penjual.  

Pengaturan secara khusus mengenai perdagangan melalui sistem 

elektronik terdapat dalam bab VIII undang-undang ini. Pada pasal 65 jelas 

mengatur mengenai sistem perdagangan via elektronik setiap pelaku usaha 

wajib penyediakan data-data dan informasi produk dan jasa maupun 

ketentuan secara lengkap dan benar dilarang memanipulasi konsumen 

demi menunjang penjualan.  

Dalam ayat 4 tercantum data dan atau informasi yang harus dimuat 

seperti identitas dan dokumen legalitas pelaku usaha sebagai produsen 

atau pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, 

persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, persyaratan 

teknis dan atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara 

pembayaran barang dan atau jasa dan cara penyerahan barang.
11

 

c. Penyelesaian Sengekata 

Adapun sengketa mengenai transaksi melalui sistem elektronik 

atau e-commerce pihak yang terkait dapat menyelesaikannya melalui 

                                                             
10

 “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.” 
11

 “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.” 
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pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa luar pengadilan. Tidak 

hanya itu pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang sudah ditentukan 

juga memiliki sanksi administratif pencabutan izin usaha. 

 

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik(UU ITE) 

Pada zaman perkembangan teknologi yang begitu pesat 

diperlukannya batasan-batasan untuk mengatur dunia informasi dan 

elektronik di Indonesia maka pemerintah Indonesia menciptakan aturan 

cyber pertama yang kita kenal dengan UU ITE dimana tujuannya untuk 

menghindari dampak negatif yang merugikan akibat dari penyalahgunaan 

internet.  

Pengaturan mengenai cybercrime diatur pada Bab VII mulai dari 

pasal 27 hingga pasal 37 dimana undang-undang ini berlaku terhadap 

setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia dan berakibat hukum di 

Indonesia apabila berada di luar Indonesia. 

a. Asas dan Tujuan 

Asas dalam Teknologi ITE menggaunakan asas memanfaatan 

berdasarkan kepastian hukum, kehati-hatian, netral teknologi dan 

itikad baik dengan tujuan dapat memperluas jangkauan perdagangan 

dan perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan umum, 

dapat terciptanya suasana yang efektif dan efisien dalam proses 

perdagangan. 

b. Istilah dalam undang-undang 

Dalam UU ITE terdapat beberapa kata yang perlu dimengerti 

definisinya untuk menghindari misunderstanding terhadap UU ITE 

kata atau istilah antara lain seperti: 

1. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau 

media elektronik lainnya.dokumen elektronik 
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2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 

Informasi Elektronik. 

3. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat 

melalui Sistem Elektronik.
12

 

c. Bukti Hukum Elektronik 

Dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang ini dijelaskan bahwa alat 

bukti yang sah dan diakui adalah informasi elektronik atau dokumen 

elektronik yang dapat diakses dan dicetak.  

d. Perbuatan yang Dilarang 

Bab VII, pasal 27 sampai 37 Undang-undang No. 11 Tahun 

2008 mengatur jelas mengenai perbuatan yang dilarang dalam 

penggunaan internet. Mulai dari pasal 27 mengatur tindakan asusila, 

perjudian, penghinaan dan pemerasan.  

Berita bohong dan menyesatkan, kebencian dan permusuhan 

pada pasal 28, ancaman kekerasan pada pasal 29, cracking atau 

penggunaan komputer orang tanpa izin pada pasal 30. Pengaturan 

tentang penyadapan, permindahan, perubahan terhadap informasi pada 

pasal 31 dan 32, dan tindakan phising pada pasal 33 dan 34. 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) 

Pembentukan peraturan pemerintah ini menindaklanjuti ketentuan 

pasal 66 undang-undang perdagangan yang isinya ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengaturan perdagangan, aspek hukum dalam peraturan ini pun 

dikhususkan untuk perdagangan secara online karena sistem perdagangan 

melalui sistem online juga harus memenuhi aspek kewajiban perdagangan 

mulai dari proses negoisasi, pembayaran hingga after sales service. 

                                                             
12

 “Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang 
ITE,” 
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a. Ruang lingkup pengaturan Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik(PMSE): 

1) Prinsip PMSE: prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh para 

pihak dalam PMSE yaitu itikad baik, kehati-hatian, keterpercayaan, 

akuntabilitas, keseimbangan, transparansi, adil dan sehat. 

2) Pihak-pihak dalam PMSE 

Dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik terdapat 

pelaku usaha, konsumen/buyer, penyelenggara negara sebagai 

pihak yang mengatur dan mengawasi berjalannya PMSE. 

3) Persyaratan dalam PMSE 

Pihak-pihak diatas diwajibkan memiliki dan menginformasikan 

status dan identitas subyek hukum yang jelas sesuai dengan 

perundangan yang berlaku di Indonesia didukung data dan 

dokumen sah yang dikeluarkan negara memberikan informasi yang 

jujur, jelas dan sebenar-benarnya mengenai keadaan, harga, 

kualitas, kelayakan, persyaratan dan  ketentuan barang dan jasa 

yang di tawarkan. Biasanya penyelenggara harus membantu 

kepentingan nasional yaitu menunjang ekonomi dalam negeri 

dengan menjual mendukung produk hasil dalam negeri. 

4) Kewajiban Pelaku Usaha 

Sebagai pelaku usaha, wajib untuk melindungi hak konsumen 

sesuai aturan yang berlaku dan juga menyediakan informasi 

lengkap mengenai layanan keluhan untuk konsumen. Pelaku usaha 

juga wajib untuk memenuhi standar kualitas pelayanan yang telah 

ditentukan seperti menggunakan domain tingkat tinggi Indonesia 

(dot id), mengutamakan alamat protocol internet (IP), 

mengutamakan perangkat server dipusat data, dan lainnya. 

5) Kontrak Elektronik 

Mekanisme kontrak elektronik merupakan wujud dari kesepakatan 

para pihak PMSE, biasanya ketentuan dan informasi transaksi 

tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan syarat-syarat 

perjanjian yang sah 1320 KUHPerdata. Kontrak elektronik 
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setidaknya memuat bahasa Indonesia, identitas para pihak PMSE, 

spesifikasi barang dan atau jasa, nilai transaksi barang dan atau 

jasa, prosedur pengembalian barang atau uang dan pilihan hukum 

penyelesaian sengketa. 

6) Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa dalam di tempuh melalui pengadilan 

maupun penyelesaian sengketa lainnya atau lembaga yang 

mengakomodir pengaduan sengketa konsumen yaitu Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Adapun sanksi administratif yang diatur dalam peraturan ini 

berupa: peringatan tertulis, masuk dalam daftar pengawasan, 

masuk dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan hingga 

pencabutan izin usaha. 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektonik 

Peraturan ini merupakan perpanjangan UU ITE yang secara 

spesifik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. 

a. Istilah dalam Peraturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik. 

i. Sistem Elektronik: serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 

Informasi Elektronik. 

ii. Transaksi Elektronik:perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. 

iii. Penyelenggara Sistem Elektronik:setiap Orang, penyelenggara 

negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, 

mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara 

sendiri-sendiri maupun bersamasama kepada Pengguna Sistem 
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Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak 

lain. 

iv. Dokumen Elektronik: setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang 

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer 

atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya. 

v. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat 

melalui Sistem Elektronik. kontrak elektronik sah apabila 

memenuhi unsure-unsur pasal 47 ayat 2 dimana ada 

kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subyek yang cakap atau 

berwenang, obyek yang diperjanjikan halal terhadap suatu 

obyek tertentu. Dimana kontrak elektronik setidaknya memuat 

identitas pihak-pihak terkait, barang dan atau jasa yang 

diperdagangkan disertai infomasi yang benar akan produk yang 

ditawarkan, harga dan biaya, prosedur penyelesaian sengketa, 

informasi layanan keluhan konsumen. 

b. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik 

Agar terlindunginya hak-hak daripada konsumen maka 

penyelenggara wajib untuk menjamin adanya perjanjian keamanan 

informasi terhadap layanan yang digunakan konsumen dan menjaga 

rahasia data pribadi yang dihimpunnya apabila penyelenggara gagal 

maka harus memberitahukan kepada pihak pemilik data pribadi. 

Dalam pasal 24 penyelenggaran wajib untuk memberikan 

edukasi kepada setiap pengguna elektronik berupa hak, kewajiban, 

tanggung jawab pihak-pihak dalam transaksi elektronik didasarkan 

dengan itikad baik, transparansi dan akuntabilitas. 
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c. Pengawasan PSTE 

Menteri mewakili pemerintah memiliki wewenang dalam 

pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik dimana tertulis pada 

pasal 33. 

d. Kewajiban Pelaku Usaha 

Aturan mengenai kewajiban pelaku usaha juga diatur dalam 

pasal 49 PP PSTE ini yang mengatur:  

“1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem 

Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar 

berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang 

ditawarkan.  

2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang 

penawaran kontrak atau iklan.  

3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen 

untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai 

dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.  

4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang 

yang telah dikirim.  

5. Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai 

kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.”  
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