
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

1. Pengertian Perdagangan dan Perdagangan Elektronik (E-commerce)

a. Pengertian Umum Mengenai Perdagangan

Perdagangan secara umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD) diartikan dengan pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada

suatu waktu dan menjual barang tersebut ditempat lain atau pada waktu yang

berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Jual-beli merupakan

aktivitas dalam perdagangan yang juga diatur secara khusus dalam KUHPerdata

dimana tidak ada batasan antara pelaku usaha dan konsumen maupun pelaku

usaha dan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas jual-beli, artinya semua orang

dapat melakukan aktivitas jual-beli untuk memenuhi kebutuhannya masing-

masing dengan beberapa persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak.

Buku ketiga KUHPerdata secara khusus mengatur mengenai jual-beli secara

konvensional yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Pasal 1457

KUHPerdata menyatakan bahwa “Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, dapat disimpulkan

bahwa perdagangan/jual beli adalah kegiatan menjual dan membeli barang dimana
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para pihak saling mengikatkan diri untuk menyerahkan dan membayar barang

yang telah diperjanjikan.

Pihak dalam KUHPerdata disebut sebagai penjual dan pembeli yang memiliki

kesamaan maksud dengan pelaku usaha dan konsumen yang ditulis dalam UUPK.

Penjual/pelaku usaha adalah setiap orang yang memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada pembeli, sedangkan

pembeli/konsumen adalah setiap orang yang membeli dan memakai barang

tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

b. Pengertian Perdagangan Elektronik (E-commerce)

Ada banyak definisi untuk e-commerce, e-commerce merujuk pada semua bentuk

transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan

pada pemrosesan dan transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara,

dan gambar. Menurut para ahli internasional, seperti ECEG-Australia (Electronic

Commerce Expert Group), e-commerce adalah : “is a broud concept that covers

any commercial transaction that is effected via electronic means and would

include such means as facsimile, telex, EDI, internet, and the telephone”.

Berdasarkan pengertian yang diberikan ECEG-Australia tersebut, maka e-

commerce meliputi transaksi perdagangan melalui media eletronik, dalam

pengertian tidak hanya media internet yang dimaksudkan, akan tetapi juga

meliputi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya seperti:

Fax, EDI, telex, dan telepon.5 R.E. Van Esch menyatakan bahwa e-commerce

dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan kebendaan yang dilaksanakan

5 Yahya Ahmad Zein, Op. cit., hlm. 27- 29.
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dengan cara yang lebih baik, efisien, dan efektif tentang pemasaran proses-proses

pemasaran hasil produksi sebuah perusahaan.6

Para ahli nasional, seperti Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip

pendapat David Baum menyebutkan bahwa pengertian e-commerce adalah: “E-

Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process

that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions

and the electronic exchange of goods, services, and information”. E-Commerce

merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang

menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi

elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan

secara elektronik.7

Sedangkan menurut ketentuan hukum di Indonesia Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang

No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan

bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu persetujuan

jual-beli (di perdagangan) antara dua pihak. Pendapat-pendapat tersebut dapat

disimpulkan bahwa transaksi elektronik yang dimaksud disini adalah persetujuan

jual-beli dalam perdagangan yang dilakukan antara dua/lebih pihak melalui

jaringan komputer atau media elektronik lainnya dengan cara lebih baik dan

efisien. Tidak ada batasan bagi konsumen untuk membeli produk lalu menjualnya

6 Niniek Suparni, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), hlm. 32.

7 Onno W Purbo, Mengenal E-Commerce, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2000),
hlm. 2.
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kembali ataupun membeli suatu produk untuk dikonsumsi olehnya sehingga

pengertian perdagangan yang tercantum dalam KUHD dan KUHPerdata berlaku

untuk perdagangan elektronik (e-commerce).

Perdagangan elektronik (e-commerce) memiliki dasar hukum jual-beli

konvensional, maka perlu dikaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam jual-

beli konvensional. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah jual beli konvensional

yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1540

KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa:

1) Jual beli melalui elektronik (e-commerce) merupakan suatu perjanjian

sehingga terhadapnya berlaku ketentuan perikatan dalam Buku III

KUHPerdata.

2) Jual beli melalui elektronik (e-commerce) merupakan perjanjian konsensual,

yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga.

3) Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat

meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.8

Dengan demikian, ketentuan e-commerce mempergunakan ketentuan buku ketiga

dan ketentuan tentang jual beli dalam KUHPerdata dengan modifikasi bahwa e-

commerce mempunyai sifat khusus karena sangat dominan peranan media dan

alat-alat elektronik.

8 Sukarmi, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, (Bandung: Pustaka
Sutra, 2008), hlm. 118.
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2. Perjanjian dan Perjanjian Elektronik

E-commerce yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen didasari oleh

perjanjian dimana perjanjian ini mengikat para pihak yang bersangkutan.

a. Perjanjian

1) Pengertian Umum Mengenai Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan

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

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”9 Berdasarkan

rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

1) Suatu perbuatan.

2) Antara sekurangnya dua orang.

3) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji

tersebut.

Ketentuan Pasal 1313 sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa kelemahan

yang perlu dikoreksi, yaitu sebagai berikut:

1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata

kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari

kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”,

jadi ada konsensus antara dua pihak.

2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian

“perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan

9 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya
Paramita, 2008), hlm. 338.
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(zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak

mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga

perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang

dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta

kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata sebenarnya

hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian

(personal).

4) Tanpa menyebut tujuan. Rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan

mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas

untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Abdulkadir Muhammad merumuskan bahwa

perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang

terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Secara sederhana, perjanjian adalah

dua pihak yang saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang

mereka perjanjikan.10

Perjanjian pun dibedakan menjadi perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri,

maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh

pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-

hari, seperti perjanjian jual-beli yang diatur tersendiri dalam buku ketiga

10Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya, 2000),
hlm. 224-225.
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KUHPerdata. Sedangkan, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian

yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan

kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.11

2) Teori Perjanjian

Penetapan mengenai saat lahirnya/timbulnya kontrak/perjanjian dalam hukum

perdata terdiri dari beberapa teori, antara lain:

1. Teori Kehendak

Teori ini adalah yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak.

Menurut teori ini, kita mengemukakan kehendak yang kita inginkan dan jika

kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang

dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

2. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat

berpegang kepada apa yang dinyatakan.

3. Teori Kepercayaan

Teori yang sekarang dianut, juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan,

dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara

objektif dapat dipercaya.

4. Teori Ucapan

Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima

penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran

11 http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html diakses pada
tanggal 17 Agustus 2015 pkl. 22:00 WIB
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tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat

terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya setiap saat masih dapat

berubah.

5. Teori Pengiriman

Terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban.

Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut si

pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan saat pengiriman dapat

ditentukan secara tepat.

6. Teori Pengetahuan

Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang

menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui. Kelemahan teori ini

adalah sulit untuk menentukan saat diketahuinya isi surat tersebut.

7. Teori Penerimaan

Menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat

jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.12

Perdagangan elektronik (e-commerce) menggunakan teori pengiriman untuk

mengetahui kapan saat terjadinya kesepakatan antara para pihak yang

bersangkutan karena terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat

jawaban oleh pihak yang telah ditawarkan.

12 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1999), hlm. 57
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3) Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang

menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat)

syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok

perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan

perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila

sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun

dan tidak di bawah pengampuan.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh

hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak

mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak

memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang Halal)

Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat

perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab

orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang

menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang
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undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan

kesusilaan atau tidak.13

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif, karena

melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak

dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat

objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini

tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.14

4) Akibat Perjanjian yang Sah

Akibat perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu

“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah

pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus

dilaksanakan dengan itikad baik"

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak

pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan

menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia

dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat

hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang

ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam

undang-undang.15

13 Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit., hlm 339.
14 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 228-232.
15 Ibid., hlm. 97.
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Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut

mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara

sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh

persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada

alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik

kembali atau dibatalkan secara sepihak.16

Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif,

dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda

unsur subjektif berarti “kejujuran“ atau “kebersihan“ si pembuatnya. Namun

dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini,

melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan

norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik

disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Adapun

yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang pun tidak

memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian

istilah tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan,

kelayakan, kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan,

keadaban. Arti kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu

sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab,

sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.17

16 Ibid.
17 Ibid., hlm. 99.
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b. Perjanjian Elektronik

1) Pengertian Perjanjian Elektronik

Perjanjian elektronik merupakan model perjanjian jual beli yang memiliki

persamaan karakteristik dengan perjanjian jual beli konvensional. Unsur-unsur

yang terdapat dalam perjanjian konvensional, seperti unsur essentialia, naturalia,

dan accidentalia juga digunakan dalam perjanjian elektronik, begitu juga dengan

asas-asas perjanjian dimana para pihak yang bersangkutan dapat menghendaki apa

yang diinginkan untuk mencapai tujuannya dengan mengikuti peraturan yang

berlaku. Perjanjian elektronik sama dengan perjanjian konvensional, hanya saja

perjanjian konvensional dilakukan dengan bertemunya para pihak secara langsung

untuk membuat perjanjian, sedangkan perjanjian elektronik menggunakan internet

sebagai media untuk membuat dan melangsungkan perjanjian.

Perjanjian elektronik pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun

hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Oleh karena itu, keberadaan

ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi

perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Dalam lingkup

keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi berlaku kepada semua

jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik.

2) Ciri-Ciri Perjanjian Elektronik

Adapun ciri-ciri dari perjanjian elektronik adalah sebagai berikut:
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1) Cara berkomunikasi

Kedua belah pihak harus memperhatikan website untuk memberikan informasi

untuk hal yang tidak pantas (ilegal). Perjanjian dengan Internet Service

Provider atau dalam perjanjian standar terdapat klausul bagi klien untuk tidak

menggunakan situs yang melanggar ketertiban umum (openbare order),

pelanggaran terhadap karya-karya yang dilindungi Undang-Undang Hak Milik

Intelektual, mengadakan pengumuman yang menyesatkan, menyebarkan

dokumen terlarang, bertindak melawan hukum.

2) Garansi dan Vrijwaring

Bahwa dalam kontrak tersebut harus dinyatakan jaminan yang dibuat oleh

pengembang website atas hasil karya yang dibuat dan harus bebas dari unsur

penjiplakan, memperhatikan hak intelektual, dan tidak melanggar ketentuan

yang sudah ada.

3) Biaya

Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar

ganti rugi dilakukan dengan risk sharing (pembagian risiko).

4) Pembayaran

Mengenai harga dan cara pembayaran apakah pembayaran sekaligus, kredit,

ataupun pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah

diselesaikan.

5) Kerahasiaan

Hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar pengembang terikat untuk

menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat di dalam kontrak.18

18 Sukarmi, Op.cit., hlm. 67-68.
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Ciri-ciri di atas merupakan ciri dari perjanjian elektronik dimana para pihak

menjalin komunikasi melalui website yang dibuat oleh pelaku usaha untuk

menawarkan produknya, membuat perjanjian yang memuat garansi, biaya, serta

pembayaran. Setelah mendapat kesepakatan satu sama lain, maka mereka wajib

menjaga kerahasiaan antarpihak.

3. Tahap-Tahap dalam Perdagangan Elektronik (E-commerce)

Proses transaksi e-commerce pada dasarnya terdapat  lima tahap, yaitu:

a. Find it, pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis

barang apa saja yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan,

yaitu dengan metode search dan browser. Melalui search, pembeli bisa

mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan pada kotak search, sedangkan

browser menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang

disediakan.

b. Explore it, setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan

dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang dipilih itu, antara lain terdiri

dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar

barang tersebut), nilai rating barang itu yang diperoleh dari poll otomatis yang

diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik,

atau bahkan mengecewakan), spesifikasi tentang barang tersebut, dan menu

produk-produk lain yang berhubungan jika ternyata barang tersebut sudah

cocok, maka siap untuk melakukan transaksi.

c. Select it, seperti halnya toko sebenarnya, shopping cart akan menyimpan

barang yang diinginkan terlebih dahulu sampai siap untuk check out, dalam
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shopping cart ini konsumen dapat melakukan proses check out, menghapus

ataupun menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti.

d. Buy it, pada tahap ini dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih

dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh merchant. Pihak merchant

tidak akan menarik pembayaran pada credit card sampai proses perintah untuk

pengiriman selesai.

e. Ship it, setelah proses transaksi selesai, pihak merchant akan mengirimkan e-

mail lain yang akan memberitahukan pengiriman barang yang akan

dilakukan.19

Tahap-tahap tersebut merupakan lima tahap yang dilakukan oleh konsumen

apabila melakukan transaksi e-commerce. Konsumen mengawalinya dengan

melakukan pencarian mengenai barang yang diinginkannya, selanjutnya memilih

barang tersebut untuk disimpan dalam shopping cart, setelah itu diakhiri dengan

melakukan pembayaran dan pihak penjual akan mengirimkan barang yang telah

dipesan tersebut kepada konsumen.

4. Jenis-jenis Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

E-commerce memiliki beberapa jenis-jenis transaksi. Jenis-jenis transaksi

tersebut, yaitu:

a. Business to Business

Merupakan transaksi yang terjadi antarperusahaan, baik penjual maupun

pembeli adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi

ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan

19 Yahya Ahmad Zein, Op. cit., hlm. 54-55.
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dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan, maka pertukaran

informasi ataupun transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan kebutuhan

dan kepercayaan.

Karakteristik e-commerce jenis ini antara lain: trading partners (pihak-pihak

sudah saling mengetahui dan sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup

lama, pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka karena sudah

sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan berdasarkan

kebutuhan dan kepercayaan); pertukaran dilakukan secara berulang-ulang dan

berkala dengan format data yang telah disepakati, maka service yang

digunakan antarkedua sistem tersebut pun sama dan menggunakan standar

yang sama pula; Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka yang

lainnya untuk mengirim data.

b. Business to Consumer

Merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku

usaha dengan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan

pada saat tertentu. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan pendekatan

dengan pihak konsumen, antara lain dengan mekanisme toko online

(electronic shopping mall) atau bisa juga dengan menggunakan konsep portal.

Electronic shopping mall memanfaatkan website untuk menjajakan produk

dan jasa pelayanan. Para penjual menyediakan semacam storefront yang

berisikan katalog produk dan pelayanan yang diberikan. Para pembeli dapat

melihat-lihat barang apa saja yang diberikannya. Konsep portal sedikit

berbeda dengan konsep toko online. Konsep portal menyediakan berbagai
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macam pelayanan di dalam website-nya, baik itu sistem belanja online,

fasilitas e-mail gratis, search engine, berita, dan sebagainya.

Karakteristik e-commerce jenis ini antara lain: terbuka untuk umum dimana

informasi disebarkan secara umum; service yang dilakukan juga bersifat

umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh orang banyak; service

yang diberikan berdasarkan permintaan, konsumen berinisiatif, sedangkan

produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut; dan

dilakukan pendekatan client-server, dimana konsumen di pihak klien

menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan penyedia barang/jasa

berada pada pihak server.

c. Consumer to Consumer

Merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung

kepada konsumen lainnya dan juga seorang individu yang mengiklankan

produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu

website lelang. Segmentasi Consumer to Consumer ini sifatnya lebih khusus

karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan

transaksi.20

d. Consumer to Business

Merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan

individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.

20 Yahya Ahmad Zein, Op. cit., hlm 73-74.
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e. Non-Business Electronic Commerce

Meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi

nirlaba, keagamaan, dan lain-lain.

f. Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce

Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet

untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi, menjual produk

perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.21

Berbagai macam jenis e-commerce di atas merupakan konsep yang digunakan

oleh pelaku usaha dan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Bussiness to

consumer merupakan jenis e-commerce yang paling banyak digunakan oleh

pelaku usaha karena pada jenis ini pelaku usaha menggunakan konsep toko online

ataupun konsep portal yang memudahkan bagi konsumen untuk menemukan dan

membeli barang yang diinginkannya.

5. Subjek dan Objek Hukum dalam Perdagangan Elektronik (E-commerce)

a. Subjek Hukum dalam Perdagangan Elektronik (E-commerce)

Seperti perjanjian konvensional yang memiliki dua subjek hukum (pelaku usaha

dan konsumen), e-commerce pun memiliki minimal dua subjek hukum yang sama,

yaitu pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

21 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 408-409.
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hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 1 angka (3), dapat

dijabarkan sebagai berikut: Pelaku usaha sebagai pencipta atau pembuat barang

yang menjadi sumber terwujudnya barang yang aman dan tidak merugikan

konsumen; Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada

konsumen ; Pengusaha jasa.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPK, dijelaskan pengertian

konsumen sebagai berikut: “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”.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli (buyer atau koper), tetapi semua orang

(perseorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi,

yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (consumer transaction)

berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam

menggunakannya.22

A.Z. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni konsumen

adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan

tertentu; Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang

22 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm.
58.



28

dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk

diperdagangkan (tujuan komersial); dan Konsumen akhir, adalah setiap orang

alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan

memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak

untuk diperdagangkan kembali (non komersial). 23

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan

hukum dengan pelaku usaha, berangkat dari doktrin atau teori dalam konsep

perlindungan konsumen, yaitu antara lain:

a. Let the buyer beware, asas ini berasumsi pelaku usaha dan konsumen adalah

dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi

konsumen.

b. The Due Care Theory, teori ini menyatakan pelaku usaha mempunyai

kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang

maupun jasa.

c. The Privity of Contract, ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban

untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika

diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. 24

UUPK sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan konsumen, tetapi

juga bagi kepentingan pelaku usaha sehingga dengan diundangkannya UUPK

diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan

konsumen.25

23 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media,
2007, hlm. 29.

24 Shidarta, Op.Cit., hlm. 50.
25 Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikat dan Keterikatannya dengan Perlindungan

Konsumen, Bandung: Citra Aditya, 2003, hlm. 87.
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b. Obyek Hukum dalam Perdagangan Elektronik (E-commerce)

Obyek hukum menurut Pasal 499 KUHPerdata, yakni benda. Benda adalah segala

sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok

permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang

dapat menjadi obyek hak milik. Berdasarkan Pasal 504 KUHPerdata, benda

dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak (diatur dalam Pasal 509-518) dan

benda tidak bergerak (diatur dalam Pasal 506-508 KUHPerdata).

Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak

karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang

bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau

dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot

rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang

misalnya, hak pakai hasil (vruchtgebruik) dari suatu benda yang bergerak, surat-

surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan

sebagainya.26

Subekti menjelaskan bahwa adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya

ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung

karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi

satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa

yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di atasnya secara

tetap (rumah) dan yang ditanam di atasnya (pohon), terhitung buah-buahan di

pohon yang belum diambil. Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah

26 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), hlm. 61-62.
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segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan

tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu

untuk waktu yang cukup lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik.

Selanjutnya, ialah tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh

undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak

bergerak.27

Obyek hukum yang diperdagangkan dalam e-commerce adalah barang/benda

bergerak, seperti baju, celana, tas, sepatu, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain

karena benda tersebut dapat dipindahtangankan, artinya penyerahan barang terjadi

saat konsumen telah membayar harga barang tersebut, maka barang tersebut telah

dipindahtangankan dari pelaku usaha kepada konsumen. Barang-barang yang

diperdagangkan melalui e-commerce harus disertai dengan informasi produk yang

lengkap dan benar dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh semua

orang.

6. Hak Informasi Produk

Hak informasi produk merupakan hal yang sangat diperlukan bagi konsumen

karena melalui informasi, konsumen dapat mengetahui kondisi barang yang akan

dibelinya. Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK, yaitu: a)

Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsusi barang

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

27 Ibid.
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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 perlindungan sengketa 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

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

undangan lainnya.

Hak-hak yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK tersebut merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan dan dilindungi oleh negara. Artinya, pelaku usaha

harus menjamin semua hak-hak tersebut terpenuhi dalam setiap transaksi yang

dilakukan. Salah satu hak konsumen yang perlu diperhatikan dalam perdagangan

elektronik (e-commerce) adalah hak atas informasi produk. Informasi menjadi

penting karena dari perspektif kepentingan konsumen, informasi yang diperoleh

menjadi dasar bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli atau

tidak membeli barang tersebut.28

Berbeda dengan perdagangan konvensional, dimana konsumen dapat melihat dan

menyentuh barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha serta mengecek keadaan

barang tersebut secara langsung. Sedangkan dalam perdagangan elektronik (e-

commerce), pelaku usaha harus memberikan informasi secara detail mengenai

barang yang ditawarkannya karena konsumen hanya dapat membaca informasi

28http://www.kompasiana.com/isharyanto/hak-konsumen-terhadap-promosi-produk
melalui-iklan_552c5f9d6ea83449718b4654 diakses pada tanggal 1 September 2015 pukul 19:26.
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mengenai barang dan melihat gambar barang tersebut tanpa dapat menyentuhnya

secara langsung. Sehingga informasi mengenai spesifikasi bentuk, jenis, bahan,

warna, harga suatu barang harus diberikan dengan lengkap sebagaimana diatur

dalam Pasal 9 UU ITE “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem

elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan

syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Maka, informasi menjadi

faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan transaksi antara pelaku usaha

dan konsumen e-commerce.

Perusahaan e-commerce Indonesia yang terkenal adalah Lazada, Blibli.com, dan

Zalora. Berikut ini informasi mengenai perusahaan Lazada, Blibli.com, dan

Zalora:

a) Lazada

Website Lazada diluncurkan pada tanggal 15 Maret 2012 di Indonesia. Pada awal

peluncurannya, Lazada memiliki 4.000 (empat ribu) produk yang dijual dan

dibagi menjadi 4 (empat) kategori. Pelayanan yang baik dari segi pembelian

sampai dengan aftersales-nya membuat Lazada mendapat 1.000 (seribu)

pelanggan pada bulan pertamanya. Pada tanggal 14 September 2012, Lazada

mendapatkan investasi besar dari JP Morgan Asset Management karena melihat

potensi Lazada di Indonesia. Kemudian disusul dengan investasi dari Kinnevik,

perusahaan investasi asal Swedia yang menyuntik dana USD 40 juta, dan

ditambah dengan suntikan dana oleh Summit Partners sebesar USD 26 juta. Pada

akhir tahun ini Lazada memiliki 25.000 (dua puluh lima ribu) produk yang dibagi

ke dalam 13 (tiga belas) kategori. Awal tahun 2013 Lazada mendapatkan suntikan
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dana segar dari Tengelmann, group retail strategis dari Jerman sebesar USD 20

juta.29

Konsep yang Lazada jalankan ini merupakan konsep B2C (Business to Customer).

Lazada membeli produk dari supplier dan dimasukkan ke dalam warehouse

mereka dimana sebagian produk dijadikan stok dan sebagian dijual kepada

konsumen. Lazada menggandeng beberapa agen ekspedisi terkemuka dan

terpercaya di Indonesia seperti JNE, First Logistics, Pandu Logistics, dan

LazadaExpress. Pembayaran produk dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui

COD (Cash On Delivery) dimana pembayaran dilakukan ketika barang dikirim

sampai tujuan kemudian konsumen membayarnya. Cara yang kedua melalui

transfer ke rekening Lazada, dalam hal ini Lazada menggandeng Bank BCA,

Bank Mandiri, CIMB Niaga, dan Bank BNI. Pembayaran melalui kartu kredit

juga disediakan oleh Lazada.30

b) Blibli.com

Blibli.com merupakan produk online mall yang diluncurkan oleh Djarum Group

yang bekerja sama dengan PT. Global Digital Niaga pada tanggal 25 Juli 2011.

Blibli.com langsung menggandeng IBM sebagai partner dan berinvestasi besar

pada infrastruktur ini karena dengan basic yang kuat nantinya akan menciptakan

energi baik untuk bisnis yang dijalankan. Blibli.com menghadirkan lebih dari

25ribu produk yang terbagi dalam 8 kategori utama (Electronics, Handphone,

Men’s, Women’s, Interests & Entertainment, Kids & Baby, Culinary, dan

29 http://dagdig.com/kisah-sukses-lazada-dari-awal-berdirinya/ diakses pada tanggal 12
September 2015 pukul 17.02 WIB.

30 Ibid.
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Automotive). Produk-produk yang dijual pun merupakan produk asli dan

bergaransi resmi. Merchant yang digandeng oleh Blibli.com mencapai 400 (empat

ratus) merchant partner hingga sekarang.31

Blibli.com memberikan alternatif pilihan metode pembayaran untuk para

konsumennya, yaitu melalui kartu kredit, internet banking, dan transfer. Jenis

kartu kredit yang digunakan adalah kartu kredit jenis Visa dan MasterCard yang

diterbitkan oleh semua Bank di Indonesia. Transaksi juga bisa melalui internet

Banking KlikBCA, KlikPay BCA, Mandiri ClickPay, dan CimbClicks. Konsumen

yang tidak memiliki kartu kredit maupun akses internet banking dapat juga

menggunakan transfer ke rekening Blibli.com. 32

c) Zalora

ZALORA Indonesia adalah website belanja yang menyediakan kebutuhan mode

pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik lokal maupun internasional.

Zalora Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 oleh Catherine Sutjahyo,

merupakan bagian dari Zalora Grup di Asia yang terdiri dari Zalora Singapura,

Zalora Malaysia, Zalora Vietnam, Zalora Taiwan, Zalora Thailand dan Zalora

Filipina. ZALORA adalah partner dari Lazada.co.id.33

Sistem penjualan pada Zalora merupakan B2C (Business to Customer) dimana

target pemasaran mereka adalah individu. Zalora berfokus kepada penjualan

produk seperti pakaian, sepatu, tas, aksesoris, sports, bahkan produk kecantikan.

31 http://dagdig.com/sejarah-blibli-dicetak-mulai-tanggal-25-juli-2011/ diakses pada tanggal
12 September 2015 pukul 17.03 WIB.

32 Ibid.
33 http://ardiantareza.blogspot.co.id/2014/05/analisis-dari-e-commerce-zaloracoid.html

diakses pada tanggal 12 September 2015 pukul 17.15 WIB.
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Zalora menawarkan produk-produk dari berbagai brand terkemuka baik lokal

maupun internasional. Zalora menawarkan sistem layanan antar gratis khusus

pulau Jawa dan Bali. Pulau Sumatera dan Kalimantan dikenakan biaya pengiriman

apabila pembelian dibawah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan,

wilayah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara akan dikenakan biaya kirim apabila

pembelian dibawah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Zalora juga menyediakan

sistem COD (Cash On Delivery) di berbagai kota besar di Indonesia. Selain itu

Zalora juga menyediakan layanan COD menggunakan debit card dan credit card

untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, dan memberikan waktu tenggang

selama 30 hari garansi uang kembali *berlaku ketentuan.34

Ketiga perusahaan e-commerce di atas merupakan perusahaan yang terkenal di

Indonesia karena berbagai macam produk yang dijualnya dan pelayanan yang

baik. Sejak berdirinya perusahaan-perusahaan e-commerce tersebut semakin ramai

pula perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Konsumen pun merasa

terbantu dengan adanya perusahaan e-commerce seperti mereka yang

menyediakan kebutuhan para konsumen tanpa harus pergi ke tempat dimana

produk tersebut dijual.

B. Pelanggaran Hukum Atas Hak Informasi Produk dan Tanggung Jawab
Hukumnya

1. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan oleh negara. Pelanggaran hukum dapat berupa:

34 Ibid.
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a) Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, “Tiap perbuatan melawan hukum yang

membawa kerugian kepada orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum bertentangan

dengan undang-undang dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum

bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang

dirugikan.35 Selain melahirkan tanggung jawab perbuatan melawan hukum

KUHPerdata juga melahirkan tanggung hukum atas perbuatan wanprestasi

yang diawali dengan perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.36

b) Wanprestasi

Pada suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan isi

daripada perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang

telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi.37 Pengertian

kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam yang meliputi:

1) Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;

2) Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;

3) Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;

35Komariah, Edsisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
2001). hlm. 12.

36 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
hlm. 127.

37 Lukman Yuwono, Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan
Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil. (Malang: Universitas
Brawijaya, 2013), Artikel Ilmiah, hlm. 10.
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/152/145. Diunduh Pada
Tanggal 01 September 2015 Pukul 13.08 WIB.
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4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perjanjian memiliki kekuatan mengikat, yaitu Pasal 1339 KUHPerdata

sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat

melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan dapat

melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan

dalam Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu:

1) Pemenuhan perikatan;

2) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;

3) Ganti kerugian;

4) Pembatalan perjanjian timbal balik;

5) Pembatalan dengan ganti kerugian.38

Pelanggaran hukum selalu terjadi pada setiap orang. Dalam hal perdagangan

elektronik (e-commerce), pelanggaran hukum yang terjadi sering dilakukan oleh

pelaku usaha berupa perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak

konsumen ataupun melakukan wanprestasi sehingga konsumen yang mengalami

kerugian dapat melakukan tuntutan, salah satunya berupa ganti rugi.

2. Dasar Tanggung Jawab

Kewajiban dan tanggung jawab secara umum saling berkaitan. Setiawan secara

ringkas mengemukakan bahwa pada setiap debitur terdapat dua unsur, yaitu

schuld dan haftung. Schuld diartikan sebagai utang atau kewajiban debitur kepada

38 Ganti rugi yang diharapkan bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan
atas kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut.
Pembayaran ganti rugi ini harus didahului oleh surat resmi dari pihak yang dirugikan (mengenai
kelalaian yang terjadi) terhadap pihak yang lalai. Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan “Setiap
orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi
juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.
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kreditur, sedangkan haftung adalah harta kekayaan debitur yang dapat menjadi

jaminan bagi utang-utang debitur. Yahya Harahap tidak memberi uraian tentang

pengertian kewajiban. Ia hanya mengemukakan bahwa kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh debitur dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu:

a. Undang-undang sendiri;

b. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak;

c. Kewajiban itu bersumber dari tujuan dan sifat dari perjanjian itu.39

Hal yang terakhir ini sejalan dengan isi dari Pasal 1348 KUHPerdata bahwa isi

dari persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan

maksud dan tujuan perjanjian. Ini berarti bahwa dasar atau landasan dari tanggung

jawab seseorang adalah pada salah satu yang disebutkan di atas. Namun

bagaimana pun juga debitur harus melaksanakan kewajibannya secara patut dan

layak seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pencegahan atas timbulnya kerugian seharusnya merupakan prioritas utama bagi

semua pihak yang berkepentingan, baik produsen, penyalur, maupun pihak

konsumen sendiri. Demikian pula kewajiban untuk mencegah timbulnya kerugian

seharusnya menjadi perhatian utama dari aparat pelaksana hukum. Bila tindakan

pencegahan tidak dilakukan atau telah dilakukan namun tidak berhasil mencegah

timbulnya kerugian, maka pihak produsen berkewajiban untuk menanggung

kerugian yang diderita oleh konsumen. Kewajiban ini biasanya disebut sebagai

tanggung jawab.

39 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 70
sebagaimana dikutip dalam buku Sukarmi, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku
Usaha, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 94-96.
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3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam

hukum perlindungan konsumen. Pada kasus-kasus pelanggaran hak konsumen,

diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab

dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan pada pihak-pihak terkait.40

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan

sebagai berikut:

a. Kesalahan (liability based on fault);

Prinsip kesalahan (liability based on fault) menyatakan, seseorang baru dapat

dimintakan pertanggungjawabannnya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang

perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok,

yaitu:

1. Adanya perbuatan;

2. Adanya unsur kesalahan;

3. Adanya kerugian yang diderita;

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga

kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. “Kesalahan” dipakai untuk

menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang

40 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 59
sebagaimana dikutip dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 92.
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merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Secara common sense, asas

tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah

untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Hal ini juga sejalan dengan teori

umum dala hukum acara, yakni asas audi et alterm partem atau asas kedudukan

yang sama antara semua pihak yang berperkara.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of
liability principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab

(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak

bersalah. Beban pembuktian terbalik diterima dalam prinsip ini. UUPK

mengadopsi sistem pembuktian terbalik sebagaiman dijelaskan dalam Pasal 19,

22, dan 23 (lihat ketentuan Pasal 28 UUPK).

Dasar pemikiran dari teori pembuktian beban pembuktian adalah seseorang

dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Jika

digunakan teori ini, maka yang berkewajiban membuktikan kesalahan itu ada di

pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-

bukti dirinya tidak bersalah. Tetapi, konsumen tidak berarti sekehendak hati

mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk

digugat balik oleh pelaku usaha jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of
nonliability principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab

sampai terbukti bahwa ia benar-benar bersalah di bawah putusan pengadilan.
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Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas

dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)

Prinsip tanggung jawab ini disebut juga dengan prinsip tanggung jawab mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara

umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang

memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu

dikenal dengan nama product liability. Menurut asas ini, produsen bertanggung

jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang

dipasarkannya.

e. Product Liability; Professional Liability

Dua prinsip penting dalam UUPK yang diakomodasi adalah tanggung jawab

produk dan tanggung jawab profesional. Tanggung jawab produk (product

liability) sebenarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen. Tanggung jawab

produk oleh para ahli dimasukkan dalam sistematika hukum yang berbeda.

Gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya:

a. Pelanggaran jaminan;

b. Kelalaian;

c. Tanggung jawab mutlak.

KUHPerdata mengatur tentang ketentuan tanggung jawab produk, yaitu dalam

Pasal 1504, yaitu “si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi

pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk

pemakaian yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian itu
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sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan

membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain harga yang kurang”. Pasal

ini berkaitan dengan Pasal-pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504, sampai dengan

1511. Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 UUPK memuat ketentuan yang

mengisyaratkan adanya tanggung jawab produk. UUPK secara lebih tegas

merumuskan tanggung jawab produk ini dengan menyatakan “pelaku usaha

bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan

atau diperdagangkan”.41

Ganti rugi merupakan salah satu hak yang dimiliki konsumen berdasarkan

undang-undang. Literatur hukum perdata mengenal tiga unsur ganti rugi, baik

karena wanprestasi debitur (Pasal 1243 KUHPerdata) maupun karena perbuatan

melawan hukum (Pasal 1371 KUHPerdata), yaitu kosten, schaden, dan interessen

(biaya-biaya, kerugian, dan bunga atau kehilangan keuntungan yang diharapkan).

Jika diperhatikan ketentuan UUPK Pasal 19 ayat (1) dapat dikatakan bahwa

kerugian yang dimaksudkan meliputi ketiga unsur tersebut. Ayat berikutnya

menjelaskan bahwa ganti rugi itu dapat berupa “pengembalian uang atau

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.

Pembayaran ganti rugi yang dilakukan dalam konteks transaksi elektronik

merujuk pada Buku III KUHPerdata. Dikatakan bahwa “tidak ada penggantian

biaya kerugian dan bukan karena keadaan memaksa atau karena hal terjadi secara

41 Sukarmi, Op. cit, hlm. 84-90.
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kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang

diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya”. Hal

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata. Undang-undang

dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan hanya kerugian yang

dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-

sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang

saja yang dapat dimintakan penggantian.42

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konsep dan teori diatas, maka dapat dijelaskan kerangka

pikir dalam suatu skema sebagai berikut :

42 Ibid, hlm. 93.

KonsumenPelaku Usaha

Perdagangan
Elektronik (E-

Commerce)

Tanggung Jawab
Pelaku Usaha

Terhadap
Pelanggaran Hak
Informasi Produk
Bagi Konsumen

Pengaturan Hukum
Perdagangan

Elektronik  (E-
commerce) di

Indonesia

Hubungan hukum
antara pelaku

usaha dan
konsumen dalam

e-commerce



44

Keterangan :

Pelaku usaha dan konsumen saling mengikatkan diri dalam perdagangan

elektronik (e-commerce) untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. E-

commerce merupakan transaksi jual-beli melalui media internet dimana cukup

berkembang di Indonesia. Pihak-pihak (pelaku usaha dan konsumen) yang

berkepentingan memerlukan aturan dan tata cara dalam mengadakan hubungan

hukum dalam aktivitas e-commerce tersebut. E-commerce yang dilakukan oleh

para pihak dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti: pengaturan hukumnya,

hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Maka, pelaku usaha dan konsumen harus mengetahui dasar hukum yang berlaku

dalam e-commerce di Indonesia, hubungan hukum yang tercipta antara pelaku

usaha dan konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha apabila tidak

melaksanakan kewajibannya dalam memberikan hak informasi produk bagi

konsumen.


