BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konsepsional
1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen
a. Pengertian Konsumen
Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda Konsument. Para ahli
hukum pada umumnya sepakat bahwa arti dari konsumen adalah
“Pemakai akhir dari benda dan jasa (Uiteindelijke Gebruiker van
Goerderen en Diensten) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha
(ondernamer)”. 1 Berikut adalah beberapa pengertian konsumen:
1) Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah “Setiap orang
yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa
untuk suatu kegunaan tertentu”. 2
2) Menurut Mariam Darus Badrulzaman, konsumen yaitu “Pemakai
terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh
pengusaha”. 3
3) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 butir o,
konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan atau

1

Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian
Baku (Standar), Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Binacipta,
1986), hlm. 57.
2
Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 69.
3
Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, hlm. 57.
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jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan
pihak lain.
4) Menurut

Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1999

tentang

Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 disebutkan konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.
Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa di dalam
kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan
konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat
akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen
yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi
suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.
Batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut Az. Nasution
adalah sebagai berikut, “Setiap orang yang mendapatkan barang atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak
untuk kepentingan komersial”4, dengan demikian dapat ditarik
kesimpulan suatu pengertian, bahwa yang dimaksud dengan konsumen

4

Az. Nasution, Op.cit, hlm. 3.
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adalah pemakai terakhir dari barang dan/atau jasa untuk kebutuhan diri
sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan
kembali.
1) Hak Konsumen
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyebutkan bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai
berikut:
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
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
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;
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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 diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
2) Kewajiban Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak konsumen karena selain
memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang telah diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yaitu:
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.

b. Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan

hukum

terhadap

konsumen

diperlukan

karena

konsumen dalam posisi yang lemah, dengan adanya perlindungan
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hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan
hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga
baik konsumen maupun pelaku usaha dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing secara maksimal dengan tetap mengikuti
kaidah maupun aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah
untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi yang mereka
lakukan. Menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 1, perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut menggambarkan
bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha (pengusaha) pada
dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan
kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak.
Az.

Nasution

menyebutkan

pengertian

hukum

perlindungan

konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah
penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara
penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. 5
Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen
dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre
purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post

5

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2002),
hlm. 22.
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purchase). 6 Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat
dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre
purchase) dapat dilakukan dengan cara antara lain:
1. Legislation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang
dilakukan

pada

saat

sebelum

terjadinya

transaksi

dengan

memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan
perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya
peraturan perundangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh
perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasanbatasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan
pelaku usaha.
2. Voluntary Self Regulation, yaitu perlindungan hukum terhadap
konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi,
dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela
membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan
waspada dalam menjalankan usahanya. 7
Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya
transaksi (conflict/post purchase) dapat dilakukan melalui jalur
Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang
bersengketa. 8

6

Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Universitas Katolik
Parahyangan, 1999), hlm. 3.
7
Ibid, hlm. 4.
8
Ibid, hlm. 4.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 2 Undang-Undang
Perlindungan
berasaskan

Konsumen
manfaat,

menyebutkan

keadilan,

“Perlindungan

keseimbangan,

konsumen

keamanan

dan

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Penjelasan pasal 2
Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen

menyebutkan

bahwa

perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,
yaitu:
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam
arti materiil ataupun spiritual.
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4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen
Manusia dalam setiap pergaulan hidup mempunyai kepentingan.
Menurut
perorangan

Sudikno
atau

Mertokusumo,
kelompok

yang

kepentingan

adalah

diharapkan

dapat

tuntutan
dipenuhi.9

Kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum disebut hak. Jadi,
perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang
dilindungi oleh hukum atau perlindungan hak. Dalam konteks ini,
perlindungan hukum konsumen dapat diartikan sebagai perlindungan
terhadap hak-hak konsumen.
Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tersebut, bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;
9

Artikel Hukum : Kepentingan Umum, http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kepentinganumum.html, diakses pada tanggal 02 Januari 2017.
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b. Mengangkat

harkat

dan

martabat

konsumen

dengan

cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa;
c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi sehingga konsumen dapat melakukan
pilihanpilihan alternatif dan selektif dalam setiap membeli atau
menggunakan suatu barang atau jasa;
d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;
e. Meningkatkan

pemberdayaan

konsumen

dalam

memilih,

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

d. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen
Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen secara umum
terbagi menjadi:
1. Caveat Emptor (Let the Buyer be Aware)
Hal ini berarti bahwa sebelum konsumen membeli sesuatu, maka
konsumen harus waspada terhadap kemungkinan adanya cacat pada
barang. Prinsip ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8
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Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 yang mengatur
kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk
informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau
jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar
sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan mengikuti upaya
penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2. Caveat Venditor (Let the Producer be Aware)
Prinsip ini menghendaki agar produsen dalam memproduksi dan
memasarkan produknya harus berhati-hati dan mementingkan
kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal
28 yang menyatakan bahwa, “Pembuktian terhadap ada tidaknya
unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan
tanggung jawab pelaku usaha.”
3. Sanctity of Contract
Menurut prinsip ini sekali pembeli dan penjual mencapai
kesepakatan, pengadilan akan memaksa pembeli dan penjual untuk
melaksanakannya tanpa mempedulikan apakah kesepakatan itu adil
bagi para pihak.
4. The Due Care Theory
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Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
berhati-hati dalam memasarkan produknya di masyarakat, baik
barang maupun jasa.
5. The Privaty of Contract
Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di
antara pelaku usaha dan konsumen telah terjalin suatu hubungan
kontraktual.
6. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab
Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat
dibedakan sebagai berikut 10:
a. Kesalahan (liability based on fault)
Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan
yang dilakukannya, yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang
bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya
bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan
kesusilaan dalam masyarakat;
b. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability)
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung
jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi,
beban pembuktian ada pada si tergugat;
10

Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), hlm. 92.
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c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of
nonliability)
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga selalu
bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu
bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi
konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian
biasanya secara common sense dapat dibenarkan;
d. Tanggung jawab mutlak (strict liability)
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan
prinsip tanggung jawab absolut. Prinsip tanggung jawab mutlak
adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak
sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualianpengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari
tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur;
e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability)
Prinsip pembatasan tanggung jawab ini sangat merugikan
konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha,
seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan
klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi
maksimal tanggung jawabnya;
f. Tanggung jawab produk (product liability)
Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara
hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk
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(producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang
bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk
(processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual
atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

2. Tinjauan Tentang E-Commerce
a. Pengertian E-commerce
Perdagangan yang menggunakan media elektronik, dimana barang
yang diperdagangkan dapat berupa jasa, sepatu, tas, pakaian, alat-alat
rumah tangga, dan sebagainya sudah umum digunakan dalam era
modern ini. Perdagangan dalam konteks dasarnya adalah suatu kegiatan
yang melibatkan dua orang atau lebih yang bertemu secara langsung
untuk melakukan sebuah transaksi jual beli sebuah produk, tetapi dengan
berkembangnya kemajuan teknologi yang ada sekarang, perdagangan
tidak perlu dilakukan secara bertemu, tetapi perdagangan dapat
dilakukan melalui media elektronik. Perdagangan melalui media
elektronik inilah yang lebih dikenal sebagai

“E-commerce”. Secara

umum definisi dari E-commerce (Electronic commerce) adalah
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui
sistem elektronik seperti internet atau televisi, www (world wide web),
atau jaringan komputer lainnya. Beberapa definisi e-commerce lainnya,
yaitu:
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1) UNCITRAL 11 secara singkat menyatakan E-commerce didefinisikan
sebagai “Setiap aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan
cara melakukan pertukaran informasi yang diberikan, diterima atau
disimpan melalui jasa elektronik, optik atau alat serupa lainnya
termasuk, tetapi tidak terbatas pada EDI, email, telegram, telex atau
telekopi”.12 UNCITRAL telah membentuk dan mempertahankan
sebuah Model Law mengenai E-commerce, yang menjadi dasar dan
kerangka untuk hukum E-commerce dibanyak negara. The Model
Law on Electronic Commerce, yang sekarang dengan pedoman
pelaksanaan, pertama kali dikeluarkan di 1995, berdasarkan sesuatu
yang dikerjakan semenjak 1978. Satu tahun kemudian UNCITRAL
menyetujui Model Law on Electronic Commerce. Majelis Umum
PBB menyetujui model law tersebut dengan Resolusi 51/162 pada
tanggal 16 Desember 1996. UNCITRAL model law merupakan
landasan untuk mengatur otentikasi, perlengkapan, dan dampak
pesan elektronik berbasis komputer dalam perdagangan. 13
2) Assosiation

for

Electronic

Commerce

secara

sederhana

mendefinisikan e-commerce sebagai mekanisme bisnis secara
elektronik. 14
11

UNCITRAL merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas
mengenai perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap pernigaan elektronik
(Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hlm. 16).
12
UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce 1996 Pasal 1 dan 2.
13
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hlm. 17.
14
Sebagaimana dikutip oleh Richardus Eko Indrajit, E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di
Dunia Maya, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 3.
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3) CommerceNet, sebuah konsorsium industri memberikan definisi
lengkap yaitu penggunaan jaringan komputer sebagai sarana
penciptaan relasi bisnis. CommerceNet menambahkan bahwa di
dalam e-commerce terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau
produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan
distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan dengan
menggunakan internet.15
4) Amir Hatman dalam bukunya Net Ready : Strategies for Success in
the e-Conomy secara lebih terperinci lagi mendefinisikan ecommerce sebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronik yang
memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan
menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa
baik antara dua institusi (Business to Business) maupun antar
institusi dan konsumen langsung (Business to Consumer). 16
5) Julian Ding dalam bukunya E-commerce : Law and Office
mendefinisikan e-commerce sebagai berikut: “ Electronic commerce
or e-commerce as it is also known is a commercial transaction
between a vendor and purchase or parties in similar contractual
relationship for the supply of goods, services or acquisition of
“right”. This commercial transaction is executed or entered into
electronic medium (digital medium) where the physical presence of
parties is not required and medium exist in a public network or
15
16

Ibid.
Ibid.
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system as opposed to private network (closed system). The public
network system must considered on open system (e.g the internet or
world wide web). The transaction concluded regardless of nation
boundaries or local requirement”17. E-commerce merupakan suatu
transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau
dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk
mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak.
Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media
digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak
yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam public network
atau sistem yang berlawanan dengan private network (sistem
tertutup).18
Definisi yang dikemukakan dan dipergunakan oleh berbagai
kalangan yang telah disebutkan di atas memiliki beberapa kesamaan
yang

memperlihatkan bahwa e-commerce mempunyai karakteristik

sebagai berikut:
1. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi;
3. Internet merupakan media utama dalam proses perdagangan tersebut.
Pada dasarnya e-commerce merupakan dampak dari perkembangan
teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah
cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam
17

Julian Ding, E-commerce : Law and Office, (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 1999), hlm.
25.
18
Terjemahan bebas dari penulis.
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hal ini terkait dengan mekanisme dagang, hal ini terlihat jelas dari
karakteristik dari e-commerce itu sendiri.

b. Perjanjian dalam E-Commerce
Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan
dari istilah “Overeenkomst” dalam Bahasa Belanda atau “Agreement”
dalam Bahasa Inggris. 19
Hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah
“Hukum

Perikatan”.

Jika

dengan

istilah

“Hukum

Perikatan”

dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku
ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi termasuk ikatan
hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari
undang-undang, maka dengan istilah hukum “Hukum Perjanjian” hanya
dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari
perjanjian saja. 20
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”.

19

Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2001), hlm. 2.
20
Ibid, hlm. 2.
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Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal. 21
Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum
antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan
peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat
mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan
akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si
pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.22
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan ada 4
(empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:
1. Sepakat
Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang
menunjukkan kehendak kedua belah pihak tanpa kesesatan atau
kekeliruan, paksaan atau penipuan. Pasal 1321 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Tiada kata sepakat
yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan adanya kata
sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak
dan dapat dilaksanakan.
2. Cakap
21
22

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermessa, 1996), hlm. 1.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 97.
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Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatanperikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.
Menurut ketentuan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, semua orang cakap (berwenang) membuat perjanjian
kecuali mereka yang tergolong sebagai orang yang belum dewasa
dan orang yang dibawah pengampuan.
3. Hal tertentu
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi
objek perjanjian. Jadi suatu perjanjian haruslah mempunyai objek
tertentu.
4. Suatu sebab yang halal
Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
bahwa, “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena
suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan
pengertian sebab yang halal adalah sebagai berikut:
a. Sebab yang tidak terlarang atau bertentangan dengan undangundang.
b. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan.
c. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.
Mengenai syarat sahnya perjanjian seperti yang telah diatur dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sepakat dan
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dewasa merupakan syarat subyektif. Apabila syarat subyektif tidak
terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat
hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif yang
apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Arti
batal demi hukum adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada
sejak awal.
Perjanjian yang dipakai dalam transaksi e-commerce pada dasarnya
sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional,
akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam e-commerce merupakan
perjanjian yang dibuat secara eletronik atau kontrak elektronik. Berikut
beberapa definisi mengenai kontrak elektronik:
1. Menurut Johanes Gunawan, kontrak elektronik adalah kontrak baku
yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan
secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh
pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara
digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen). 23
2. Menurut

Rancangan

Undang-Undang

tentang

Pemanfaatan

Teknologi Informasi Pasal 1 ayat (17), kontrak elektronik adalah
perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media
elektronik lainnya. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan transaksi
elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik mengikat dan
memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan.

23

Johanes Gunawan, Op.Cit.
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Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian secara
elektronik adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan
secara elektronik, di mana para pihak dalam melaksanakan perjanjian
tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Sekalipun kontrak
elektronik merupakan suatu fenomena baru, tetapi semua negara
menerapkan pengaturan hukum kontrak yang telah ada dengan
menerapkan asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian
seperti asas konsesual, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan
syarat sahnya perjanjian.
Kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama,
yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat. Lahirnya
perjanjian tersebut tetap berdasarkan pada kesepakatan dan berlaku Pasal
1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sahnya suatu
perjanjian. Demikian juga tentang syarat sahnya perjanjian elektronik,
tetap berlaku Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perjanjian atau kontrak elektronik juga diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
antara lain di dalam bab penjelasan yang memberikan definisi kontrak
elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem
elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik Pasal 18 menyatakan bahwa transaksi
elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para
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pihak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut maka kedudukan
kontrak elektronik menjadi jelas, yaitu sama dengan kontrak biasa.

c. Pembuktian dalam E-Commerce
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan
masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen,
dan Tanda Tangan Elektronik. Pengaturan Informasi, Dokumen, dan
Tanda Tangan Elektronik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1)
menyebutkan

bahwa,

“Informasi

Elektronik

dan/atau

Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah”, kemudian Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat
bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.
Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan
hukum dan akibat hukum yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tanda Tangan
Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik
yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Infromasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Pasal 11 menyebutkan Tanda Tangan Elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada
Penanda Tangan;
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda
Tangan;
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan
dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
Penandatangannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan
telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik terkait.

d. Jenis-Jenis E-Commerce
E-Commerce dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan
karakteristiknya yaitu:
1. Business to Business (B2B)
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Business to Business adalah transaksi e-commerce yang dilakukan oleh 2
(dua) pihak selaku pelaku usaha.

Business to Business memiliki

karakteristik sebagai berikut:
a. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka
sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran
informasi berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat
mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar
kebutuhan dan kepercayaan;
b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format
data yang telah disepakati. Jadi service yang digunakan antara kedua
sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula;
c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partners mereka untuk
mengirimkan data;
d. Model yang umum digunakan adalah peer to peer, dimana
processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku
bisnis. 24

2. Business to Consumer (B2C)
Business to Consumer adalah pelaku usaha yang melakukan pelayanan
atau penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen secara langsung.
Business to Consumer memiliki karakteristik sebagai berikut:

24

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal e-Commerce, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2001), hlm. 57.
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a. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum
pula;
b. Service yang diberikan bersifat umum, sehingga mekanisme dapat
digunakan oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistem web
telah umum di kalangan masyarakat maka ssitem yang digunakan
sistem web pula;
c. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen
berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap
inisiatif konsumen tersebut;
d. Sering dilakukan pendekatan client-server dimana konsumen di
pihak client menggunakan sistem yang mnimal (berbasis web) dan
penyedia barang atau jasa (business procedure) berada pada pihak
server. 25

3. Consumer to Consumer (C2C)
Consumer to consumer adalah salah satu jenis transaksi e-commerce
yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam C2C seorang konsumen
dapat menjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya,
atau bisa disebut juga orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama
lain. Contohnya adalah ketika ada perorangan yang melakukan penjualan
misalnya di classified ads (www.classified2000.com) dan menjual
properti rumah hunian, mobil, dan sebagainya. Mengiklankan jasa

25

Ibid, hlm. 5.
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pribadi di internet serta menjual pengetahuan dan keahlian merupakan
contoh lain C2C. Sejumlah situs pelelangan memungkinkan perorangan
untuk memasukkan items atau barang agar disertakan dalam pelelangan.
Akhirnya, banyak perseorangan yang menggunakan intranet dan
jaringan organisasi untuk mengiklankan barang-barang yang akan dijual
atau juga menawarkan aneka jasa. Contoh lain yang terkenal adalah
eBay.com, yaitu perusahaan lelang. 26

4. Business to Customer (B2C)
Business to Customer adalah model bisnis dimana konsumen (individu)
menciptakan nilai, dan perusahaan mengkonsumsi nilai ini. Sebagai
contoh, ketika konsumen menulis review (ulasan), atau ketika konsumen
memberikan ide yang berguna untuk pengembangan produk baru, maka
individu ini adalah yang menciptakan nilai bagi perusahaan, jika
perusahaan

tersebut

mengadopsi

masukannya.

Sebagai

contoh,

Priceline.com merupakan situs yang memungkinkan seseorang menjual
barang kepada perusahaan. Dalam hal ini, internet dapat digunakan
sebagai sarana negosiasi. 27

26

Widya Hardhan, Skripsi Strata 1: “Membangun E-Commerce di Justine Outlet Lembang”
(Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2012), hlm. 12.
27
Ibid, hlm. 13.
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B. Landasan Teori
1. Teori Kepastian Hukum
Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf hukum dari Jerman
mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”. Teori
atau

asas

ini

menyebutkan

bahwa

tujuan

hukum,

“pertama-tama memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir:
kepastian hukum”. Ketiga dasar tujuan hukum itu sepantasnya harus diusahakan
dalam setiap putusan hukum, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, oleh pengacara
maupun aparat hukum lainnya. Ketiga dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat
terwujud secara bersama-sama, jika tidak mungkin haruslah diprioritaskan
keadilannya dulu, barulah kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukumnya.
Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini hukum tetap bergerak dan terhindar
dari konflik intern yang dapat menghancurkannya. 28
Cita hukum atau tujuan hukum merupakan tujuan utama dalam proses
pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan suatu aturan hukum. Gustav Radbruch
menyatakan ada 3 (tiga) syarat utama dalam menilai suatu aturan hukum, yaitu :
1. Menciptakan Keadilan (rechtvaardigheid) sebagai syarat filosofis;
2. Menciptakan Kemanfaatan (rechtdoelmatigheid) sebagai syarat sosiologis;
3. Menciptakan Kepastian (rechtzekerheid) sebagai syarat yuridis.
Suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kegunaan dan
kemanfaatan serta kepastian dalam menuju cita hukum atau tujuan hukum yang
diinginkan. Menurut Gustav Radbruch, cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur
28

H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum dan Arief Rahman, S.H., M.Hum, Pengantar Ilmu Hukum,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 119.
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yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum
yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 29
Marwan Mas menyebutkan ada aliran yang disebut aliran Normatif-dogmatik.
Aliran ini menganggap bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk menciptakan
kepastian hukum. Karena didasarkan atas pemikiran positivistis yang melihat
hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis.
Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum tentu saja adalah untuk
mendapatkan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban
seseorang. 30
Teori kepastian hukum kemudian menjadi dasar munculnya suatu asas yang
disebut sebagai asas kepastian hukum. Penjelasan Pasal 3 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan asas kepastian hukum
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan,

kepatutan,

dan

keadilan

dalam

setiap

kebijakan

Penyelenggara Negara. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu
29

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.
23.
30
H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum dan Arief Rahman, S.H., M.Hum, Op.cit.
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lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material
terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian
hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan
atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan, dengan kata lain, asas ini
menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu
keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Demi kepastian hukum,
setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut
kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan.31 Adapun aspek
yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan
yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang
menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian
hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan
tepat apa yang dikehendaki daripadanya. 32

2. Teori Perlindungan Hukum
Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori
hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles
(murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam
menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan
abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran
ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara

31
32

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 245.
Ibid hlm. 246.
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internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum
dan moral.33
Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan
cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur,
dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian
itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam
masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja,
yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. 34
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan. Selain itu Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa sarana
perlindungan hukum ada dua, yaitu:
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Sarana perlindungan hukum preventif ini memberikan subyek hukum
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah
mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar
artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak
karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah
33

Stefeni John Siska, Skripsi Strata 1: “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 81 UU No. 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus
Putusan Nomor 497/PID.B/2014/PN.BTM dan Putusan Nomor 248/PID.B/2014/PN.BTM)”
(Batam: Universitas Internasional Batam, 2016), hlm. 33-34.
34
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
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terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang
didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia yang bersumber pada Pancasila Negara Hukum. 35
Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan
untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melainkan juga predektif dan antipatif . 36 Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra
yaitu hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum tidak hanya bersifat
adaptif atau menyesuaikan dengan keadaan dan fleksibel atau mudah serta cepat
dalam penyesuaian diri setiap masyarakat, namun juga peraturan hukum yang
terkandung dalam perlindungan hukum harus antipatif yaitu juga bersifat
antisipasi dan juga prediktif yaitu memprediksi untuk kedepannya dalam
pengaplikasiannya kepada masyarakat.

35

Sri Retno Komariah, Skripsi Strata 1: “Perlindungan Konsumen atas Pemblokiran Rekening
Nasabah Secara Sepihak oleh Bank terkait Kewenangan PPATK Ditinjau dari Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (Batam: Universitas Internasional Batam,
2016), hlm.64-65.
36
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rusdakarya,
1993), hlm. 118.
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Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat
preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis
maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
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