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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA 

KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE  

 

Oleh 

Hilyana Aulia 

 

Transaksi E-commerce menawarkan kemudahan dalam berbagai kegiatannya, 

terutama dalam hal pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Mudahnya 

pembayaran dengan menggunakan kartu kredit ini sering menimbulkan 

penyalahgunaan oleh pihak lain dan menimbulkan kerugian bagi pemilik kartu, 

sehingga diperlukannya perlindungan terhadap keamanan kepemilikan kartu 

kredit. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah hubungan hukum 

antara para pihak baik penjual, pembeli, maupun pihak bank dalam penggunaan 

kartu kredit pada transaksi E-commerce, tanggung jawab bank terhadap nasabah 

kartu kredit yang dirugikan, serta perlindungan hukum terhadap nasabah 

pemegang kartu kredit. 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris 

dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan 

pengumpulan data primer, data sekunder, dan data tersier, serta pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka, selanjutnya data diolah dan 

dianalisa secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan 3D Secure  pada setiap 

transaksi kartu kredit, dapat meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Hal 

tersebut diupayakan agar nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman. 

Namun pada prakteknya, hal ini belum sepenuhnya terealisasi, karena bentuk 

tanggungjawab bank sebagai pemberi jasa kartu kredit atas kerugian yang diderita 

nasabahnya pada suatu transaksi online yang tidak dilakukan, dirasa belum cukup 

menjadi solusi bagi pihak nasabah, mengingat bank hanya bersifat membantu 

untuk menemukan kecurangan yang terjadi dalam proses transaksi, melalui 

sanggahan transaksi yang diajukan oleh nasabah. Upaya pemerintah dalam 

perlindungan hukum kepada nasabah pemegang kartu kredit dalam transaksi 

elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (UU Perdagangan), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU Perdagangan 

menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui 

sistem elektronik berdasarkan Peraturan. UUPK menjelaskan bahwa perlindungan 

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, hak-hak konsumen yang salah 

satu diantaranya adalah hak atas kenyamanan dan keamanan, larangan  
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pencantuman klausa baku oleh pelaku usaha yang berisi pengalihan tanggung-

jawab pelaku usaha dan lain-lain, yang dapat merugikan konsumen, serta 

memberikan perlindungan bagi konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha yang 

memperdagangkan jasa, untuk memenuhi jaminan dan/atau garansi yang 

disepakati atau yang diperjanjikan. Sedangkan UU ITE memberikan perlindungan 

hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi E-commerce dengan melarang 

kepada seorang penjual mengunakan dan/atau mengakses dengan cara apapun 

kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam 

transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.  

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kartu Kredit, E-commerce. 
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MOTO 

 

هًب النَِّسبءَ  تَِرثُىا أَن   لَُكم   يَِحلُّ  َل  آَمنُىا الَِّذيهَ  أَيُّهَب يَب  َوَل ۖ   َكر 

ُضلُىهُهَّ  هَبُىا تَع   ُمبَيِّنَة   بِفَبِحَشة   يَأ تِيهَ  أَن   إِلَّ  آتَي تُُمىهُهَّ  َمب بِبَع ضِ  لِتَذ 

ُروفِ  َوَعبِشُروهُهَّ ۖ   َرهُىا أَن   فََعَسى   َكِره تُُمىهُهَّ  فَإِن  ۖ   بِبل َمع   تَك 

َعلَ  َشي ئًب ُ  َويَج  َكثِيًرا َخي ًرا فِيهِ  ّللاَّ  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 

 

(QS. an-Nisa’: 29) 

 

“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination, 

hard work, strength, patience, and the passion to reach for the stars to change the 

world” 

 

 (Colin Powell) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat dan tak terhindarkan lagi 

mempengaruhi gaya hidup dan orientasi masyarakat ke arah dunia digital. 

Masyarakat kini mulai meninggalkan cara-cara konvensional dan 

menggantikannya dengan cara-cara yang praktis dan efisien, sesuai dengan segi 

kepraktisan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi.  

 

Perkembangan teknologi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia, 

seperti bidang pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbankan, asuransi, hiburan 

dan berbagai bidang lainnya. Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah 

komputer dan jaringan internet yang semakin memudahkan masyarakat dalam 

mengakses berbagai informasi di seluruh dunia. 

 

Internet sendiri  merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi 

yang memungkinkan semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan komputer. 

Ide awal lahirnya internet berasal dari seorang ilmuwan bernama J.C.R. Licklider 

yang memimpikan adanya sebuah jaringan global yang saling terkoneksi dengan 



2 
 

menggunakan komputer sehingga memungkinkan setiap orang dengan mudah 

dapat mengakses data dan program dari sebuah situs.
1
 

 

Internet sebagai salah satu perkembangan teknologi telah membuka lahan usaha 

baru, interaksi baru dan jaringan bisnis baru tanpa batas di dunia. Internet 

memudahkan masyarakat untuk berinteraksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya, 

tanpa harus berada di bagian lain dunia. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan 

oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka.  

 

Melalui internet, pelaku usaha dapat melakukan transaksi apapun dengan siapapun 

tanpa terbatas oleh batas geografis negara. Setiap kegiatan dalam bidang 

perdagangan, seperti penawaran atau promosi, pemesanan barang, permintaan 

barang dan sebagainya, dapat dilakukan melalui internet. Para pelaku bisnis, yaitu 

penjual dan pembeli, dapat melakukan transaksi perdagangan apapun tanpa perlu 

untuk bertemu secara face to face atau bertemu langsung, karena dengan melalui 

internet transaksi perdangangan dapat dilakukan di mana saja selama antara 

penjual dan pembeli terhubung oleh jaringan internet dan komputer. Hal ini tentu 

saja sangat menguntungkan karena akan sangat menghemat waktu para pelaku 

bisnis yang biasanya sangat sibuk. 

 

Transaksi perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan 

media internet seringkali disebut sebagai Electronic Commerce (E-commerce). E-

commerce pada awalnya bergerak dalam bidang retail seperti perdagangan 

Compact Disk atau buku lewat situs World Wide Web (www), tetapi saat ini 

                                                           
               

1
Riyeke Ustadiyanto, E-business Plan: Perencanaan, Pembangunan dan Strategi Bisnis 

di Internet, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 3 
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internet sudah menjangkau banyak bidang lain, seperti bidang perdagangan dan 

bidang asuransi.
2
 

 

Transaksi E-commerce seperti halnya transaksi perdagangan pada umumnya, 

merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara penjual dengan pembeli. Di 

Indonesia, transaksi perdagangan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 

Perdagangan), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.  

 

Di dalam transaksi E-commerce, UUPK mengatur secara umum atau disebut 

dengan asas Lex generalis. UUPK berfungsi sebagai sistem perlindungan 

konsumen, sehingga ada kepastian hukum baik bagi pelaku usaha agar tumbuh 

sikap jujur dan bertanggung jawab, maupun bagi konsumen, dalam pengakuan 

harkat dan martabatnya. UU Perdagangan memberikan kepastian dan 

kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (selanjutnya disingkat PMSE) dan memberikan perlindungan dan 

kepastian kepada pedagang, penyelenggara PMSE, serta konsumen dalam 

melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.  

 

Undang-Undang Perdagangan ini memperkuat peraturan konsep perjanjian 

mendasar yang tercantum di dalam Pasal 6.213.I Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Belanda (BurgerlijkWetboek baru) yang mendefinisikan perjanjian 

sebagai suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih yang 

                                                           
                

2
Hani Atun Mumtahana, “Pemanfaatan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi 

Pemasaran”. (Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017) hlm. 1  
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mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih di mana keduanya saling 

mengikatkan dirinya. Sedangkan UU ITE, mengatur dan melindungi berbagai 

kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan media 

elektronik, termasuk transaksi E-commerce.
3
  

 

Pihak penjual dan pihak pembeli, di dalam transaksi E-commerce disebut sebagai 

merchant dan customer. Kedudukan merchant dan customer juga sama seperti 

kedudukan penjual dan pembeli dalam perdagangan konvensional. 

 

Perjanjian antara pihak merchant dan customer terjadi pada saat mereka 

bersepakat untuk melakukan jual beli barang atau jasa yang telah ditawarkan 

tersebut atau tidak. Apabila customer tetap memilih untuk membeli, maka 

customer harus mentaati semua ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh pihak 

merchant.  

 

Kesepakatan dalam transaksi E-commerce terjadi pada saat customer menekan 

tombol beli, setelah ia mengisi daftar pembelian sebagai Digital Order (DO). 

Sesuai dengan asas konsensualisme dalam hukum perdata, maka transaksi jual 

beli telah terjadi pada saat terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang. 

 

Pembayaran dalam transaksi E-commerce dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit, kartu cash (debet), maupun 

tunai pada saat barang diterima oleh pembeli (cash on deliver). Pembayaran 

dengan menggunakan kartu kredit adalah merupakan pembayaran yang paling 

banyak dilakukan, karena merupakan pembayaran yang paling mudah, praktis dan 

                                                           
                 

3
Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Universitas Katholik 

Parahiyangan, 2000, hlm. 8 
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cepat. Customer cukup hanya menentukan barang apa yang dibutuhkannya dari 

webstore atau shopping online dan memasukkan nomor kartu kreditnya. Setelah 

customer memasukkan data kartu kreditnya, transaksi customer akan langsung 

diproses.  

 

Pihak penerbit kartu kredit, yang biasanya berbentuk Bank atau perusahaan 

pembiayaan, akan menentukan apakah transaksi tersebut disetujui atau tidak. 

Transaksi akan disetujui bila kartu kredit tersebut belum mencapai limit 

pemakaian atau jangka waktu pemakaian kartu tersebut belum berakhir. Setelah 

penggunaan kartu kredit disetujui oleh pihak penerbit kartu kredit maka transaksi 

E-commerce tersebut telah selesai dan customer tinggal menunggu barang 

dikirimkan ke alamat yang telah disepakati. 

 

Dasar hukum kartu kredit sebagai alat pembayaran, terdapat dalam Pasal 1 dan 

Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor  14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. 

 

Adanya sistem pembayaran melalui kartu kredit, benar-benar dapat memberikan 

kenyamanan  kepada pembeli, karena sistem ini menawarkan proses yang lebih 

cepat, paperless, dan memudahkan konsumen tanpa perlu hadir di counter Bank, 

serta pembeli juga tidak perlu menyediakan uang tunai dalam jumlah tertentu 

untuk membeli barang yang diinginkan.  

 

Namun dampak ditimbulkannya dari kemudahan ini menciptakan kesempatan 

bagi pihak-pihak lain yang memiliki itikad tidak baik, dengan cara membobol data 

pribadi dari pemilik kartu kredit. Sebagai contoh kasus dimana seseorang mampu 
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mengakses secara ilegal suatu program software yang berisi kumpulan data kartu 

kredit dan identitas lengkap pemegang kartu kredit milik orang lain dan berhasil 

menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli berbagai macam barang 

melalui E-commerce tanpa sepengetahuan pemegang kartu yang sebenarnya.
4
 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Adil Arianto, 

Head of Sales and Marketing Card Officer Bank Mandiri Tbk Teluk Betung 

Bandar Lampung, terdapat kasus yang terjadi pada nasabah Bank Mandiri, yaitu 

pemilik kartu kredit yang tidak melakukan transkasi E-commerce, mendapat 

tagihan yang harus dibayar kepada pihak Bank Mandiri.  

 

Adil Arianto mengemukakan contoh kasus yang terjadi pada nasabah pemilik 

kartu kredit Bank Mandiri Teluk Betung, yaitu pada tahun 2015 dan 2018.  Pada 

tanggal 2 Maret 2015, pemilik kartu tidak melakukan transaksi online tetapi 

memiliki tagihan kartu kredit dengan jumlah yang cukup besar, karena ada 

pembelian barang yang tidak dilakukan dari toko online sebanyak 2 kali transaksi 

pada tanggal 17 Januari 2015 sebesar Rp. 919.949 dan 23 Januari 2015 dengan 

jumlah yang sama. Di tahun 2018, kasus yang sama juga kembali terjadi pada 

pemilik kartu yang lainnya, di mana pemilik kartu tersebut juga harus membayar 

sejumlah uang untuk transaksi yang tidak dilakukannya. Tanggal 17 Januari 2018, 

muncul tagihan untuk transaksi tanggal 21 Desember 2017, sejumlah Rp 

1.355.064.
5
 

 

                                                           
4
Adil Arianto, Head of Sales and Card Officer, di PT. Bank Mandiri Tbk. Teluk Betung 

Bandar Lampung, Tanggal 6 April 2018. 
5
Ibid. 
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Adil menambahkan, transaksi E-commerce dengan menggunakan kartu kredit 

seperti kasus ini sering terjadi bahwa bukan pemilik sesungguhnya yang 

melakukan transaksi, melainkan seseorang yang menggunakan data pribadi dari 

pemilik kartu kredit. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dari sistem transaksi 

E-commerce. Kelemahannya yaitu karena tidak berhadapan secara langsung (face 

to face) penjual dan pembeli tidak tau siapa yang menggunakan kartu kredit 

tersebut, apakah benar pemilik sesungguhnya dari kartu kredit ataukah orang lain 

yang hanya mencuri data (hacker). Tidak adanya sistem konfirmasi yang 

memeriksa bahwa benar pemilik yang sesungguhnya dari pada kartu kredit juga 

menjadi masalah dalam penggunaan kartu kredit pada transaksi E-commerce. 

 

Dengan terjadinya peristiwa seperti ini, sangatlah penting adanya sistem yang 

memastikan bahwa benar yang menggunakan adalah pemilik dari kartu kredit, 

dikarenakan belum ada cara yang bisa menentukan dengan pasti bahwa benar 

pemilik yang melakukan transaksi, serta pentingnya perlindungan hukum dan 

peranan bank dalam bertanggungjawab terhadap konsumen terutama nasabah 

pengguna kartu kredit dalam transaksi E-commerce.  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah 

Pengguna Kartu Kredit Dalam Transaksi E-commerce. 
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B. Rumusan Masalah  

 
 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan kartu kredit 

dalam transaksi E-commerce? 

2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah kartu kredit yang 

dirugikan? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 
 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu. Lingkup bidang 

ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, khususnya bidang 

hukum perbankan yang menyangkut tentang kartu kredit bank yang 

dititikberatkan pada Penggunaan Kartu Kredit dalam Transaksi E-commerce. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh, jelas, rici, dan sistematis, hubungan 

hukum antara penjual dan pembeli penggunaan kartu kredit dalam transaksi E-

commerce. 

2. Untuk mengetahui secara menyeluruh, jelas, rici, dan sistematis tanggung 

jawab bank terhadap pemilik kartu kredit yang dirugikan. 

3. Untuk mengetahui secara menyeluruh, jelas, rici, dan sistematis perlindungan 

hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit. 
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E. Kegunaan Penelitian 

 
 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis 

maupun secara praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya mengenai penggunaan kartu kredit dalam transaksi E-

commerce. 

2. Kegunaan Praktis 

 

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen, 

pemerintah, serta pihak-pihak lain di Indonesia untuk meningkatkan 

perlindungan hukum dalam transaksi E-commerce di Internet. 

b. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat bagaimana tanggungjawab bank  

terhadap pemegang kartu kredit yang datanya terpindah ke pihak lain. 

c. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan 

untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, 

khususnya bagian Hukum Keperdataan.  



  

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Hukum Mengenai E-commerce 

 

 

1. Pengertian E-commerce 

 

 

Sejarah perkembangan Electronic Commerce (E-commerce) di dunia di mulai dari 

kemunculan internet yang kemudian terus berkembang. Dalam konteks bisnis, 

internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru 

dalam dunia bisnis berupa digital marketing. 

 

Istilah E-commerce mungkin masih terdengar asing di sebagian besar masyarakat 

Indonesia, dikarenakan belum menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama 

masyarakat yang tidak atau kurang begitu akrab dengan teknologi dan bisnis 

online. Keberadaan E-commerce yang memanfaatkan internet dan jaringan 

komputer, seolah mengisyaratkan bahwa E-commerce diperuntukkan bagi 

kalangan menengah ke atas yang selalu dimanjakan dengan sesuatu hal yang serba 

instan. Terkesan istilah ini relatif masih jarang dipakai dan hanya dipakai oleh 

golongan masyarakat tertentu saja, yaitu masyarakat dengan tingkat pendidikan 

dan ekonomi yang tinggi.
6
 

 

                                                           
                 6Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003, hlm. 224. 
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Secara umum E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi 

perdagangan/perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. 

E-Commerce adalah ditujukan untuk lingkup perdagangan/perniagaan yang 

dilakukan secara elektronik dalam arti sempit, termasuk: 

a) Perdagangan via Internet (Internet Commerce); 

b) Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (Web Commerce), dan 

c) Perdagangan dengan sistem Pertukaran Data Terstruktur Secara Elektronik 

(Electronic Data Interchange).
7
 

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa E-commerce adalah suatu 

bentuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dengan tanpa 

mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, di mana barang yang 

diperjualbelikan ditunjukan dalam bentuk gambar yang ditawarkan melalui 

katalog online. E-commerce merupakan perdagangan yang menggunakan 

mekanisme elektronik yang ada dijaringan internet. E-commerce pada dasarnya 

merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli 

dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran 

transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. 

 

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mencoba menggambarkan E-commerce 

sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang 

dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana 

                                                           
          

7
Ibid, hlm. 225. 
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mekanisme transaksi . Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui 

e-mail atau bisa melalui World Wide Web.
8
 

 

Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif 

Wahyudi menyebutkan bahwa: “E-commerce is a dynamic set of technologies, 

aplications, and business procces that link enterprises, consumers, and 

communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, 

services, and information”. Bahwa E-commerce merupakan suatu set dinamis 

teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen 

dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan 

dan informasi yang dilakukan secara elektronik.
9
 

 

Sampai dengan saat ini, masih belum ada suatu pendefinisian yang baku tentang 

keberadaan istilah E-commerce.
10

 Namun, dari berbagai definisi yang ditawarkan 

dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing 

definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa E-commerce 

mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak; 

2. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi; 

3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan 

    tersebut. 

 

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya E-commerce 

merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, 

                                                           
           

8
Onno W. Purbo, Mengenal E-Commerce, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, 

hlm.2. 

           
9
Loc.Cit. 

           
10

Edmon Makarim, Op.Cit., hlm. 225. 
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dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan 

lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang. Keberadaan 

E-commerce memberikan dampak tertentu bagi penjual maupun pembeli yang 

terlibat di dalam transaksi. 

 

Ditinjau dari segi kemudahan yang diberikan, E-commerce menawarkan banyak 

keuntungan bagi penggunanya, diantaranya adalah baik penjual ataupun pembeli 

tidak perlu bersusah payah untuk menjajakan barang ataupun mencari barang 

yang diinginkan. Hanya dengan memanfaatkan komputer maupun ponsel, 

transaksi dapat dengan mudah dilakukan di mana saja, bahkan sambil melakukan 

pekerjaan lain sekalipun. 

 

Berdasarkan hasil kajian literatur dan empiris, permasalahan yang dilakukan oleh 

Gaertner dan Smith (2001), secara terinci identifikasi terhadap keuntungan dan 

kerugian E-commerce bagi pembeli disajikan pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1: Keuntungan dan Kerugian E-commerce Bagi Pembeli 

Keuntungan  Kerugian 

1.  Lebih cepat/nyaman dalam pembelian. 

2.  Pilihan produk/layanan terus   

ditingkatkan. 

3.  Memiliki  akses  yang  lebih  banyak  

terhadap informasi. 

4.  Dapat  memperbaiki  harga  (pasar  

yang lebih kompetitif). 

5.  Dapat  melakukan  umpan  balik   

terhadap supplier, vendor dan biro 

iklan. 

6.  Metode pembelian yang lebih 

mudah/cepat 

7.  Meningkatkan tingkat ketersediaan 

pelayanan konsumen. 

8.  Meningkatkan kepercayaan. 

1.  Masalah keamanan. 

2.  Pembeli tidak semuanya 

mempergunakan teknologi yang 

sama. 

3.  Masalah hukum/aspek legal. 

4.  Bukan pengalaman belanja di dunia  

nyata. 

5. Tidak semua orang memiliki akses 

terhadap internet. 

6.  Kemungkinan informasi yang 

melimpah. 

7.  Konsumen takut terhadap penjual 

yang tidak dikenal 

8.  Akses bukan hal yang mudah bagi 

pemula. 

Sumber : Gaertner dan Smith (2001)
11

 

 

                                                           
               

11
Vincent Jonathan Gunawan,“Peran E-commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing 

Usaha”. (Jurnal Ilmiah STMIK Mardira Indonesia, Bandung, 2016), hlm. 2. 
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Dari tabel di atas, dapat kita lihat pada sisi keuntungan bagi pembeli, diketahui 

bahwa dengan menggunakan E-commerce pembeli dapat melakukan transaksi 

pembelian secara lebih leluasa, terutama dalam memilih dan membandingkan 

barang/jasa yang akan dibeli di antara beberapa vendor. Dengan demikian, 

pembeli akan memperoleh barang/jasa yang tepat sesuai yang diinginkannya, 

baik harga maupun fiturnya. Sedangkan pada sisi kerugian banyak menyangkut 

pada aspek keamanan, pengetahuan pembeli, dan ketersediaan infrastruktur 

internet.  

 

Oleh karena itu, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi keamanan E-

commerce, banyaknya informasi dan komunitas pengguna E-commerce, serta 

semakin banyaknya tersedia infrastruktur internet, maka kerugian yang dihadapi 

pembeli dapat semakin diperkecil. Selain bagi pembeli, kita juga bisa melihat 

keuntungan dan kerugian dari E-commerce bagi penjual dengan penjelasan pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 2.2: Keuntungan dan Kerugian E-commerce bagi Penjual 

Keuntungan Kerugian 

1.  Manajemen informasi/komunikasi  

yang lebih baik. 

2.  Peningkatan level layanan dapat 

tersedia. 

3.  Kemampuan untuk menyediakan   

layanan konsumen yang lebih baik. 

4.  Meningkatkan daya saing. 

5.  Mengurangi biaya/meningkatkan 

pendapatan. 

6.  Mengurangi siklus waktu. 

7.  Sedikit hambatan dalam penerapan 

metode penjualan. 

8.  Semua perusahaan dapat berkompetisi 

pada level yang sama. 

9.  Memperbaiki dukungan distributor. 

10.Kemampuan untuk membangun         

investasi infrastruktur informasi.  

11.Dapat memperbaiki manajemen  

logistik.  

12.Dapat memperbaiki image  

1.  Organisasi/manajer butuh untuk  

meningkatkan pengetahuannya 

mengenai teknologi informasi. 

2.  Permasalahan dengan pengembangan 

web yang jelek. 

3.  Masalah hukum/aspek legal. 

4.  Informasi yang dikirim oleh supplier 

dapat diganggu oleh hacker. 

5.  Merek dagang/kepercayaan menjadi 

hal yang utama. 

6.  Kompetisi yang ketat bagi 

     supplier/vendor. 

7.  Biaya implementasi/advertensi dapat 

menjadi tinggi. 

8.  Tidak cukup metode untuk 

pembayaran.  

9.  Harus memiliki konsumen yang loyal. 

10.Pengguna dikenai biaya transaksi. 

11.Bahasa, zona waktu, dan perbedaan 

mata uang. 
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perusahaan. 

13.Cara yang lebih murah untuk mencari 

partner bisnis. 

14.Lebih banyak tersedia informasi  

elektronik. 

15.Dapat memperbaiki akses informasi 

mengenai transaksi yang terjadi. 

16.Cara langsung yang lebih banyak  

untuk pembelian. 

17.Kemampuan untuk melewati hambatan 

global dalam marketing. 

18.Memperoleh pengetahuan melalui 

diskusi di internet. 

19.Biaya stock dan produksi dapat 

dipotong melalui penawaran yang 

kompetitif. 

20.Kemampuan untuk mengidentifikasi     

pasar produk baru. 

21.Mendukung hubungan melalui berbagi 

informasi secara real-time. 

22.Akselerasi terhadap proses bisnis 

23.Mudah dalam memperbarui katalog 

online. 

24.Meningkatkan efisiensi transaksi 

12.Permasalahan perlindungan hak cipta. 

13. Gangguan pada rantai pasokan. 

14. Kemudahan pembeli untuk berganti 

supplier/vendor. 

15. Populasi web mungkin tidak 

mewakili populasi target. 

16. Tidak ada estándar internet bagi 

       perusahaan web hosting. 

17. Butuh restrukturisasi proses bisnis. 

18. Sulit untuk mengatasi keputusan 

      pembelian yang licik. 

19. Kesulitan untuk mengetahui pembeli 

yang sedang mencari. 

20. Keharusan untuk merubah  

organisasi. 

21. Penjualan melalui internet terbatas 

pada orang ketika mulai 

mempergunakan internet untuk 

pembelian. 

22. Hambatan oleh jangkauan jaringan 

komputer. 

Sumber : Gaertner dan Smith (2001) 
12

 

 

Secara garis besar, tabel di atas menjelaskan bahwa adanya E-commerce mampu 

mendorong penjual untuk menyediakan manajemen informasi/komunikasi yang 

lebih baik dengan konsumen, serta memberikan kemudahan bagi penjual untuk 

memperbaharui katalog online guna meningkatkan penjualan dan menarik minat 

pembeli. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan juga dalam hal ini, yaitu hanya 

mampu menjangkau pembeli yang biasa menggunakan internet saja. E-

commerce belum mampu menjangkau pembeli awam yang tidak terbiasa 

menggunakan internet. Adanya hambatan pada jaringan internet yang terkadang 

tidak stabil, juga menjadi masalah di dalam praktek E-commerce. 

 

 

 

                                                           
             

12
 Loc.Cit. 
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2. Perkembangan E-Commerce di Indonesia 

 

 

Dengan adanya media internet, saat ini berkembang pula perusahaan yang 

menempati lokasi usahanya di internet yang sekarang ini dikenal dengan sebutan 

perusahaan dotcom. Berbagai perusahaan telah melakukan penawaran barang dan 

jasa lewat internet. Perusahaan-perusahaan ini dikenal pula dengan nama virtual 

company, yaitu perusahaan yang hanya ada secara virtual tidak dalam arti fisik.
13

 

 

Meningkatnya pengguna media sosial dan gadget saat ini menjadi peluang besar 

bagi pebisnis. Ponsel yang dulu hanya digunakan sebagai media komunikasi 

untuk menelepon atau berkirim pesan singkat, kini mengalami perkembangan 

menjadi barang yang paling dicari dan bisa dibilang menjadi suatu kebutuhan, 

sejak diluncurkannya ponsel pintar atau yang dikenal dengan smartphone. Melalui 

smartphone, pengguna bisa mengakses berbagai macam informasi, serta berkirim 

gambar atau foto.  

 

Kehadiran internet, walaupun masih merupakan industri baru dan masih dalam 

fase pertumbuhan, telah memperkokoh keyakinan tentang pentingnya peranan 

teknologi dalam pencapaian tujuan finasial. Sebagai salah satu sarana guna 

melakukan transaksi perdagangan (penjualan, pembelian, promosi, dan lain-lain), 

internet dirasakan manfaatnya pada saat sejumlah situs yang menyajikan iklan. 

 

Para penjual melihat kesempatan ini sebagai sarana meningkatkan bisnis mereka 

untuk menjangkau pasar online, sehingga muncullah berbagai aplikasi jual beli 

online yang dibuat untuk menjangkau berbagai kalangan. 

 

                                                           
              

13
 Asril Sitompul, Hukum Internet, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 41. 
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Pemanfaatan media sosial seperti instagram dan juga facebook menjadi salah satu 

cara yang diminati oleh pelaku usaha, di mana saat ini kedua aplikasi tersebut 

sangat populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selain tidak membutuhkan 

biaya yang mahal, pemanfaatan media sosial juga dinilai efektif mengingat 

hampir semua orang di Indonesia memiliki akun media sosial sebagai sarana 

eksistensi mereka di dunia maya. 

 

Adanya peningkatan seiring dengan pertumbuhan populasi, maka nilai transaksi 

E-commerce pun akan terus meningkat. Terlebih lagi dengan upaya pemerintah 

yang saat ini terus memperluas akses internet bagi masyarakat sampai ke pelosok 

daerah.  

 

Keberadaan transaksi E-commerce sebagai dampak kemajuan teknologi informasi 

sekarang ini sedikitnya membawa 2 implikasi. Implikasi itu berdampak di sektor 

ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi kehadiran internet cenderung 

membawa iklim yang makin transparan, efektif dan efisien. Di lain pihak 

kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan hukum 

yang mendasar jika terjadi sengketa.  

 

Kompleksitas transaksi perdagangan yang mempergunakan internet ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: tidak bertemunya pihak penjual dan 

pembeli secara fisik, tempat kediaman para pihak saling berjauhan, sistem hukum 

yang berbeda antara para pihak. Jika sengketa terjadi antara pengusaha nasional 

dengan pengusaha asing, maka akan timbul masalah dalam menentukan hukum 

negara mana yang berlaku, karena mereka mempunyai sistem hukum yang 

berbeda. 
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3. Dasar Hukum Transaksi E-Commerce 

 

 

Transaksi elektronik dapat dilakukan di mana saja, selama penjual dan pembeli 

terhubung dengan koneksi internet baik dari komputer maupun jaringan telepon 

seluler. Segala pelaksanaan jual beli sampai timbul kesepakatan yang terjadi 

antara penjual dan pembeli menggunakan sarana berbentuk data elektronik. 

Dengan karakteristiknya yang unik tersebut, terkadang menimbulkan masalah 

dalam kepastian hukum. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang 

keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan transaksi jual-beli berbasis 

E-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. 

Oleh karena itu, perlu adanya hukum yang mengatur pelaksanaan E-commerce.
14

 

 

Dasar pengaturan E-commerce ditetapkan secara tegas di dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada 11 Maret 2014 oleh Menteri 

Perdagangan, Muhammad Luthfi (Undang-Undang Perdagangan). Dengan 

disahkannya Undang-Undang tersebut maka berlaku asas Lex specialis derogat 

legi generali pada undang-undang tersebut yang mengatur secara khusus 

diantaranya mengenai E-commerce.
15

 

 

Dalam mengatur pelaksanaan E-commerce, Undang-Undang Perdagangan ini 

disahkan untuk melengkapi KUH Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

                                                           
14

Nul Yusuf Maulana, Payung Hukum Perdagangan Elektronik, (Jurnal Hukum 

Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017), hlm. 1, diakses dari 

http://www.academia.edu/32759337/PAYUNG_HUKUM_PERDAGANGAN_ELEKTRONIK_E-

COMMERCE_DALAM_TATA_HUKUM_INDONESIA. , Tanggal 9 Maret 2018 Pukul 00.27. 
15

Loc.Cit. 

http://www.academia.edu/32759337/PAYUNG_HUKUM_PERDAGANGAN_ELEKTRONIK_E-COMMERCE_DALAM_TATA_HUKUM_INDONESIA.
http://www.academia.edu/32759337/PAYUNG_HUKUM_PERDAGANGAN_ELEKTRONIK_E-COMMERCE_DALAM_TATA_HUKUM_INDONESIA.
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Transaksi Elektronik yang didalamnya antara lain mengatur upaya melindungi 

masyarakat dari transaksi elektronik. 

 

Pengaturan E-commerce tersebut memberikan kepastian dan kesepahaman 

mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

(selanjutnya disingkat PMSE) dan memberikan perlindungan dan kepastian 

kepada pedagang, penyelenggara PMSE, dan konsumen dalam melakukan 

kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, yang tidak didefinisikan secara 

jelas di dalam UU ITE.
16

 

 

Dalam Undang-Undang Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang 

memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik 

wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap 

pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan 

menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi 

dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
17

 

 

Data dan atau informasi PMSE paling sedikit harus memuat identitas dan legalitas 

Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis 

Barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, 

harga dan cara pembayaran Barang dan atau Jasa, dan cara penyerahan Barang.
18

 

 

                                                           
               

16
 http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-

perdagangan.Diakses pada 9 Maret 2018 Pukul 00.33. 

               
17

Loc.Cit. 

               
18

Nul Yusuf Maulana, Op.Cit., hlm. 2. 

http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-perdagangan.Diakses
http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-perdagangan.Diakses
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Undang-Undang Perdagangan sendiri mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan 

yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Perdagangan 

tersebut. Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang dan Penyelenggara 

Perdagangan Secara Elektronik (PPSE), terdiri atas Penyelenggara Komunikasi 

Elektronik, Iklan Elektronik, penawaran elektronik, Penyelenggara sistem aplikasi 

Transaksi Elektronik, Penyelengara jasa dan sistem aplikasi pembayaran dan 

Penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pengiriman barang. Bentuk Perusahaan 

PMSE dapat berbentuk orang perseorangan atau berbadan hukum. Penyelenggara 

Sarana Perdagangan Secara Elektronik dapat berbentuk perorangan atau berbadan 

hukum. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku 

usaha dalam perdagangan elektronik dinyatakan wajib melakukan pendaftaran dan 

memenuhi ketentuan teknis dari instansi yang terkait. Setiap pelaku usaha harus 

memiliki dan mendeklarasikan etika bisnis (business conduct atau code of 

practices). Pelaku usaha dilarang mewajibkan konsumen untuk membayar produk 

yang dikirim tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu (inertia selling). Informasi 

atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Informasi atau 

dokumen elektronik memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan akta 

otentik.
19

 

 

 

 

 

                                                           
                  19

Riyeke Ustadiyanto, Op.Cit, hlm. 27. 



21 
 

Disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan bahwa: 

a.  Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan  

menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi 

secara lengkap dan benar. 

b.  Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan 

menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

c.  Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

d.  Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

1) identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha 

Distribusi; 

2) persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; 

3) persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; 

4) harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan 

5) cara penyerahan Barang. 

e.  Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem 

elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat 

menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme 

penyelesaian sengketa lainnya. 

f.  Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan 

menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau 
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informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. 

 

Dilanjutkan disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa ketentuan lebih lanjut 

mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 

Disebutkan juga dalam Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa setiap pelaku usaha yang 

memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik 

yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar 

rupiah). 

 

Perihal kontrak elektronik, kontrak perdagangan elektronik sah ketika terdapat 

kesepakatan para pihak. Kontrak Perdagangan Elektronik paling sedikit harus 

memuat identitas para pihak, spesifikasi barang dan atau Jasa yang disepakati, 

legalitas barang dan atau jasa, nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka 

waktu pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan 

prosedur pengembalian barang dan atau jika terjadi ketidaksesuaian, di mana di 

dalamnya memuat tanda tangan elektronik, dan kontrak ini harus menggunakan 

bahasa Indonesia.
20

 

 

                                                           
                

20
Riyeke Ustadiyanto, Op.Cit., hlm. 28. 
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Jika antara penjual maupun pembeli mengalami sengketa terkait pelaksanaan atau 

kesepakatan yang terjadi dalam E-commerce, maka sengketa dapat diselesaikan 

melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. 

 

Pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa ditentukan oleh para pihak dan 

atau mengikuti kaedah dalam hukum perdagangan internasional. Atas transaksi 

antara pelaku usaha asing dengan konsumen Indonesia dan antara pelaku usaha 

asing dengan pemerintah Indonesia, berlaku hukum perlindungan Indonesia.
21

 

 

Kegiatan E-commerce diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata), yaitu buku III, tentang Perikatan. Kegiatan jual-beli dalam E-commerce 

memiliki prinsip yang sama dengan kegiatan jual beli menurut KUH Perdata. 

Perbedaannya terletak pada kekhususan E-commerce yang menggunakan alat 

elektronik untuk menunjang aktivitasnya. 

 

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, di mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak 

yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar dengan harga yang telah 

dijanjikan.
22

 

 

Dijelaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli itu dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak, setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan 

tentang barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan, dan 

harganya belum dibayar. 

 

                                                           
                

21
Riyeke Ustaditanto, Op.Cit., hlm. 29. 

                
22

R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:Balai Pustaka, 2016, hlm. 

366. 
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Pada transaksi E-commerce kesepakatan dimulai pada saat pembeli dan penjual 

bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari Internet Server 

Provider (ISP) oleh penjual. Biasanya transaksi melalui E-commerce disertai term 

of use dan sales term condition atau klausula standar, yang pada umumnya 

penjual telah meletakkan klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan 

untuk pembeli jika berminat pada barang yang ditawarkan oleh penjual, tinggal 

memilih tombol accept atau menerima. Penerimaan pembeli melalui mekanisme 

“klik” tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat 

pihak penjual. Setelah adanya kesepakatan, pihak pembeli diharuskan 

membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang telah disepakati kepada penjual, 

melalui bank tertentu baik secara debet, transfer, maupun melalui kartu kredit. 

 

Hubungan hukum jual beli secara kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1320 

KUH Perdata yang memuat tentang syarat subjektif dan objektif dan suatu 

perjanjian. Syarat subjektif memuat tentang kata sepakat diantara para pihak. 

Dalam kontrak elektronik, kesepakatan didahului oleh adanya tindakan penawaran 

dan penerimaan penawaran. Mengenai syarat objektif dapat dilihat dari adanya 

suatu hal tertentu, yaitu adanya objek perjanjian yang telah ditentukan jenisnya. 

 

Jual beli merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut:23
 

a. Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli. 

b. Status hukum, yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 

c. Peristiwa hukum, yaitu persutujuan penyerahan hak milik dan pembayaran. 

                                                           
             

23
 Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 

318-319. 
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d. Objek hukum, yaitu benda dan harga. 

e. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang 

terkait. 

 

Menurut ketentuan Pasal 1474 KUH Perdata bahwa penjual mempunyai dua 

kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Sesuai 

Pasal 1475 KUH Perdata bahwa penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang 

telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Selain itu, menurut 

Pasal 1476 KUH Perdata, penjual juga dibebani kewajiban tambahan berupa biaya 

penyerahan. Biaya penyerahan adalah semua biaya yang diperlukan untuk 

menyiapkan barang siap diangkut ke tempat pembeli, misalnya biaya pengepakan, 

pembungkusan, dan pengantaran. Akan tetapi, biaya pengambilan ditanggung 

oleh pembeli, kecuali diperjanjikan lain. 

 

Di dalam Pasal 1478 KUH Perdata disebutkan bahwa, penjual tidak diwajibkan 

menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si 

penjual telah mengizinkan penundaan pembayaran kepada pembeli. Tidak hanya 

bagi penjual, pembeli juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam 

transaksi jual beli, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1513 KUH Perdata 

bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu 

dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.  

 

Menurut Pasal 1514 KUH Perdata apabila pada waktu mengadakan perjanjian jual 

beli tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, pembeli wajib membayar di 

tempat dan pada waktu di mana penyerahan barang dilakukan, dan harga yang 

dibayar harus dalam mata uang. Sedangkan menurut Pasal 1515 KUH Perdata, 
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pembeli walaupun tidak ada janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari 

harga pembelian jika barang yang diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. 

 

Baik penjual maupun pembeli juga memiliki hak masing-masing seperti halnya 

kewajiban yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Pasal 1513 KUH Perdata 

yang disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah 

membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam 

persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti 

pada umumnya.  

 

Kemudian pada Pasal 1517 KUH Perdata juga menyebutkan jika pembeli tidak 

membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli 

itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. Artinya, penjual berhak 

membatalkan jual beli jika pembeli tidak ada itikad baik untuk melakukan 

pembayaran. 

 

Sedangkan yang menjadi hak pembeli yaitu hak untuk menerima barang 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1481 KUH Perdata bahwa barang yang 

bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan, sejak 

saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli. 

 

4. Pihak-Pihak dalam Transaksi E-commerce 

 

 

Transaksi E-commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang 

dilakukan. Artinya apakah setiap transaksi yang dilakukan secara on-line atau 

hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara on-line. Apabila transaksi E-
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commerce dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai 

dengan pembayaran, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat terdiri dari :
24

 

a.  Penjual (merchant), yaitu perusahaan atau produsen yang menawarkan 

produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant account pada sebuah 

bank, tentunya ini dimaksud agar merchant dapat menerima pembayaran dari 

customer dalam bentuk kartu kredit. 

b.   Konsumen (card holder), yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk 

(barang atau jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan 

berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila 

konsumen adalah perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi 

E-commerce adalah bagaimana sistem pembayaran dipergunakan, apakah 

pembayaran dilakukan dengan mempergunakan kartu kredit atau 

dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual atau tunai. 

c.   Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan 

perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan 

adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan 

yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. 

d.   Issuer, adalah perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu. 

e. Certification Authoritis. Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk 

mengeluarkan sertifikat kepada merchant (penjual), kepada issuer (penerbit 

kartu kredit) dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada card holder. 

                                                           
              

24
Johanes Ibrahim, Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Bandung: 

Refika Aditama, 2004, hlm. 22. 
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f.   Di samping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatanya tidak 

secara langsung dalam transaksi E-commerce yaitu jasa pengiriman 

(ekspedisi). 

 

5. Sistem Pembayaran di dalam Transaksi E-commerce 

 

 

Di dalam transaksi E-commerce yang menggunakan media elektronik, tidak ada 

kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Metode-metode pembayaran 

yang dikembangkan untuk melakukan pembayaran di internet adalah versi 

elektronik dari sistem pembayaran tradisional yang digunakan sehari-hari, semua 

hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik dapat digambarkan 

sebagai untaian bit-bit (byte) yang merupakan urutan 8 bit yang digunakan untuk 

mereprestasikan karakter-karakter tertentu. 
25

 

 

Pembayaran pada transaksi E-commerce tidak dilakukan dengan menyerahkan 

sejumlah uang secara langsung, akan tetapi pembayaran dilakukan dengan cara 

debet, transfer, atau menggunakan kartu kredit. Pada penelitian ini, yang ingin 

penulis bahas adalah pembayaran pada transaksi E-commerce dengan 

menggunakan kartu kredit. 

 

Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit menawarkan berbagai kemudahan, 

sehingga terkadang hal ini justru menimbulkan masalah yang merugikan 

pemegang kartu diantaranya adalah pembobolan data yang dilakukan oleh hacker. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum dan peranan bank dalam 

bertanggungjawab terhadap konsumen terutama nasabah pengguna kartu kredit 

                                                           
              

25
Adi Nugroho, E-commerce, Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya, 

Bandung: Informatika, 2006, hlm. 81. 
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dalam transaksi E-commerce, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terkait dengan 

perlindungan hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit selaku konsumen. 

 
 

B. Tinjauan Umum mengenai Kartu Kredit 
 

 
 

 

1. Pengertian Kartu Kredit 

 

 

Kartu kredit merupakan salah satu alat bayar dalam transaksi perdagangan yang 

sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Istilah kartu kredit diadopsi dari 

bahasa Inggris yaitu credit card, merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua 

kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam 

pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara 

harfiahnya. 

 

Berikut beberapa pengertian kartu kredit menurut para ahli dan para praktisi: 

a. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran selain cek dan giro yang 

bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran standar 

tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam magnetic stripe 

pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama dan 

nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tangal masa berlaku 

kartu tersebut. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan 

unik untuk setiap bank dan pemegang kartu. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang- 

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
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b. Kartu Kredit adalah kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan 

dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak 

terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan 

pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, 

seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan dan lain-lain. 

 

Selanjutnya membebankan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk 

melunasi harga barang dan jasa. Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak 

untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu 

kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, 

dengan dan sebagainya.
26

 

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah 

alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah 

ditentukan, dan berupa kartu plastik. Kartu kredit itu sendiri menawarkan cicilan 

kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka 

waktu tertentu. 

 

Adapun kartu kredit terdiri atas berbagai macam jenis, tergantung jumlah limit 

yang dapat digunakan untuk berbelanja, yaitu: 

a. Classic, kartu ini hanya memiliki limit sebesar Rp 5 Juta per bulan dengan 

minimal penghasilan Rp 2,5 Juta per bulan. 

b. Gold, mempunyai limit hingga Rp 50 Juta per bulan dan penghasilan 

minimum pemegang kartu sekitar Rp 5 juta per bulan. 
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c. Platinum, mempunyai limit hingga Rp 75 juta per bulan dan penghasilan 

minimum pemegang kartu sekitar Rp 25 juta per bulan. 

 

2. Sejarah Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran 

 

 

Perkembangan teknologi dan fasilitas komunikasi yang semakin canggih dan 

modern telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia saat ini. 

Segala sesuatu menjadi jauh lebih praktis, mudah, dan cepat. Salah satu produk 

perbankan yang memiliki dampak besar dalam kehidupan manusia sehari-hari 

adalah produk kartu kredit. 

 

Jika ditelusuri, awal kemunculan kartu kredit terjadi sekitar tahun 1900-an. Ketika 

itu, beberapa perusahaan pengisian bahan bakar minyak (SPBU) dan pasar 

swalayan di Amerika Serikat mulai menerbitkan dan memperkenalkan sebuah 

kartu belanja anggota (member card) yang diperuntukkan bagi pelanggan setia 

mereka. Hal ini bertujuan agar konsumen menjadi lebih loyal dan perusahaan 

lebih mudah mengelola data konsumen mereka untuk keperluan di masa yang 

akan datang.
27

 

 

Tahun 1946, sistem pembayaran secara kredit mulai diperkenalkan kepada 

masyarakat luas. Sistem pembayaran ini dipelopori oleh seorang bankir yang 

bernama John Biggins dari Flatbush National Bank of Brooklyn. Biggins 

memperkenalkan cara pembayaran ini dengan sebutan kartu Charge It. Kartu 

Charge It bertujuan untuk memudahkan setiap nasabah dalam melakukan 

transaksi di berbagai toko yang juga telah bekerja sama dengan pihak bank. 

Ketika konsumen membayar ke pemilik toko dengan kartu Charge It, nantinya 

                                                           
             

27
Loc.Cit. 



32 
 

pihak toko akan menagihkan pembayaran ke pihak bank. Kemudian, pihak bank 

akan menagihkan kepada nasabahnya.
28

 

 

Penggunaan produk kartu kredit yang semakin meluas dan tuntutan akibat 

perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu penyebab utama 

produk kartu kredit akhirnya dikenal di Indonesia. Bank Duta menjadi pelopor 

dan bank pertama yang menerbitkan dan memasarkan alat pembayaran kartu 

kredit di Indonesia pada tahun 1980-an melalui kerja sama dengan Visa dan 

Mastercard Internasional.  

 

Saat itu, produk kartu kredit belum berlaku untuk umum dan hanya diperuntukkan 

bagi para nasabah Bank Duta, terutama para pengusaha atau pejabat yang ingin 

bepergian ke luar negeri. Mereka tidak lagi harus membawa uang banyak dan 

hanya dengan kartu kredit, transaksi dapat dilakukan secara cepat, aman, dan di 

mana saja. Dalam perkembangannya, Bank Duta akhirnya menyerah dan tutup 

dikarenakan munculnya para pelaku perbankan baru yang bergerak dalam bidang 

produk kartu kredit, seperti BCA, Hongkong Bank, dan yang terbesar saat itu, 

Citibank.
29

 

 

3. Dasar Hukum Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran 

 

 

Di Indonesia, keberadaan kartu kredit sebagai alat transaksi non-tunai selain kartu 

debet dan kartu ATM, perlahan-lahan semakin meningkat. Mengutip data terbaru 
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yang dirilis oleh Bank Indonesia, sampai akhir Maret 2017 lalu, jumlah kartu 

kredit yang beredar di Indonesia mencapai 17,59 juta unit kartu.
30

 

 

Dasar hukum kartu kredit sebagai alat pembayaran, mengacu pada Pasal 1 

Peraturan Bank Indonesia Nomor  14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, di mana peraturan 

tersebut memuat penjelasan mengenai kartu sebagai alat pembayaran, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut 

APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated 

teller machine (ATM) dan/atau kartu debet. 

b. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 

termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, 

dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh 

acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan 

pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara 

sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. 

c. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan 

tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi 

seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada 

Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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d. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 

termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi 

seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada 

Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK. 

 

Disebutkan pula pada Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor  14/2/PBI/2012 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 

Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan 

Kartu bahwa penyelenggaraan kartu kredit oleh prinsipal, penerbit, acquirer, 

penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir yang berupa 

bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko. 

 
 

4. Prosedur Kepemilikan Kartu Kredit 

  

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam permohonan pembuatan kartu 

kredit adalah sebagai berikut:
31

 

a. Pemohon harus menjadi nasabah di Bank yang menerbitkan kartu kredit, 

untuk selanjutnya mengajukan aplikasi permohonan menjadi Card Holder.  
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Ekonomi YKPN, 2005, hlm. 130-131. 
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Penerbit kartu (bank) menilai permohonan tersebut apakah memenuhi syarat- 

syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi pemegang kartu 

kredit adalah: 

1) Applicant berusia 21-65 tahun. 

2) Pendapatan yang memadai (tergantung kepada jenis kartu). 

3) Mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk karyawan. 

4) Melampirkan dokumen-dokumen penunjang sebagai berikut: 

5) KTP/SIM/Pasport 

6) Surat Keterangan Penghasilan (slip gaji) 

7) Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atau fotokopi buku tabungan atau 

deposito 

8) Akte Pendirian 

9) Surat Izin Usaha Perseroan (SIUP) 

10) Surat Izin Praktik 

11) Surat jaminan (pribadi/perusahaan) 

 

b. Penerbit kartu (pihak bank) melakukan survei ke alamat calon pemegang kartu 

kredit untuk mengecek kebenaran data, serta kredibilitas dan kapasitas calon 

pemegang kartu kredit. 

c. Jika dari hasil survei dianggap layak, maka penerbit menyetujui menerbitkan 

dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit. 

Setelah kartu kredit diterima, pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartu 

kredit tersebut untuk melakukan transaksi disemua toko yang menerima merek 

kartu yang dimilikinya. 
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Secara rinci mekanisme transaksi dengan menggunakan kartu kredit adalah 

sebagai berikut:32
 

a. Pemegang kartu kredit melakukan transaksi jual beli dengan menunjukkan 

kartu kredit dan menandatangani bukti transaksinya. 

b. Penjual melakukan penagihan ke penerbit (bank/perusahaan pembiayaan) 

berdasarkan bukti transaksi dengan pemegang kartu kredit. 

c. Penerbit membayar kepada penjual sesuai dengan kesepakatan, misalnya 

discount (komisi) untuk penerbit sebesar 3%-5%, jangka waktu penagihan 

antara 3-10 hari dari tanggal transaksi dilakukan. 

d. Penerbit menagih ke pemegang kartu kredit berdasarkan bukti transaksi 

sampai batas waktu tertentu. 

e. Pemegang kartu kredit membayar sejumlah nominal tertentu sampai batas 

waktu yang ditentukan, jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka 

dikenakan bunga dan denda. 

 

5. Penggunaan Kartu Kredit dalam Transaksi E-commerce 

 

 

Pada saat pembeli menyukai suatu produk yang ditawarkan oleh penjual dan 

tertarik untuk membelinya, maka langkah-langkah berikutnya yang harus 

dilakukan oleh pembeli terkait dengan proses pembayarannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pastikan produk yang ingin dibeli sudah dipilih dengan meng-klik pilihan 

beli/masukkan ke keranjang. 

b. Pilih metode pembayaran Kartu Kredit, klik “Checkout”. 
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c. Pada halaman ringkasan pembayaran, masukkan informasi kartu kredit/debit 

Anda, seperti nomor kartu kredit/debit, masa berlaku, dan nomor Card 

Verification Value (CVV). Lalu, klik “Bayar Sekarang”. 

d. Sistem penjual akan terhubung dengan sistem bank. 

e. Masukkan Kode Otorisasi (3D Secure) yang dikirim oleh bank. 

f. Klik OK. 

g. Kemudian pembeli akan mengkonfirmasikan kepada penjual dengan melihat 

detail tagihan (nomor tagihan dan status dibayar); 

h. Pembeli melihat transaksi pembelian (terdapat status dibayar dan terdapat 

nomor transaksi); 

i. Kemudian pembeli mengirim pesan ke penjual dengan mengirim nomor 

transaksi.  

j. Pada transaksi E-commerce tersebut telah di proses dan pembeli tinggal 

menunggu barang dikirimkan ke alamat yang telah disepakati. 

 

Saat ini sudah tidak asing lagi berbelanja online dengan menggunakan kartu 

kredit. Yang membuat transaksi belanja online lebih menguntungkan dengan kartu 

kredit adalah kerapkali bank penerbit kartu kredit menggelar promo dengan 

sejumlah penjual online. Ada banyak toko online yang bekerja sama dengan kartu 

kredit dan memberikan potongan harga mulai dari belanja fashion, elektronik, 

reservasi hotel, ataupun tiket pesawat. 

 

Namun dampak ditimbulkannya dari kemudahan ini menciptakan kesempatan 

bagi pihak-pihak lain yang memiliki itikad tidak baik, dengan cara membobol data 

pribadi dari pemilik kartu kredit, yang kemudian pemilik kartu kredit yang tidak 
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melakukan transkasi E-commerce tersebut mendapat tagihan yang harus dibayar 

kepada pihak penerbit bank kartu kredit. 

 

Dengan terjadinya peristiwa seperti ini sangatlah penting adanya sistem yang 

memastikan bahwa benar yang menggunakan adalah pemilik dari kartu kredit, 

dikarenakan belum ada cara yang bisa menentukan dengan pasti bahwa benar 

pemilik yang melakukan transaksi, serta pentingnya perlindungan hukum dan 

peranan bank dalam bertanggungjawab terhadap konsumen terutama nasabah 

pengguna kartu kredit dalam transaksi E-commerce. 

 

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

 

 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

 

 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang 

bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari 

fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

 

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya 

mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:
33

 

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah  

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 
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dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

2. Menurut 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. 

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun. 

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut. 

5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum 

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai 

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum. 

 

Konsumen dalam transaksi E-commerce memiliki resiko yang lebih besar dari 

pada penjual. Atau dengan kata lain hak-hak konsumen dalam E-commerce sangat 
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rentan. Selain itu ada hal lain yang dapat semakin merugikan pembeli/konsumen, 

yaitu data dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara 

pembeli dan penjual, pencuri bisa mendapatkan nomor kartu kredit dengan cara 

menyusup ke sebuah server atau juga ke sebuah Personal Computer, dan pembeli 

dapat saja ditipu oleh penjual yang palsu atau fiktif.
34

 

 

Pada tanggal 20 April 2000, Indonesia telah mulai memberlakukan UU Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mengatur 

mengenai hak-hak konsumen, dan pebuatan-perbuatan yang dilarang bagi 

produsen. 

 

2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Hukum 

 

 
 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima 

asas,yaitu :
35

 

a. Asas manfaat 

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan 

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan 

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 

usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. 

                                                           
               

34
Edmon Makarim, Op.Cit., hlm. 242. 

                 
35

 Kartika Sari, Elsi; Simangunsong, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta: PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm. 23. 



41 
 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen 

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselematan pada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau 

jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas kepastian hukum 

Adalah baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

 

Sedangkan yang menjadi tujuan dari perlindungan hukum tersebut menurut Pasal 

3 Perlindungan Konsumen adalah :
36

 

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk   

melindungi diri; 

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan  

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian  hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha; 
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f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

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

keselamatan konsumen. 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

 

Barang 

 

 

 Transaksi E-Commerce 

                                         Pembayaran dengan kartu kredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

Pihak pembeli (customer) yang ingin membeli barang melalui internet membuka 

salah satu situs yang menawarkan barang dan jasa dengan harga tertentu dan 

melakukan transaksi dengan pihak penjual (merchant) dengan memilih salah satu 

icon tanpa adanya perjanjian tertulis disana hanya ada spesifikasi barang yang 

dijual dan harga barang, dan persyaratan pembayaran. Dengan memilih barang 

dan jasa yang ditawarkan secara tidak langsung pihak pembeli sepakat dengan 

persyaratan pihak penjual. Dengan kesepakatan tersebut maka timbul hak dan 

Tanggung 

jawab 

Perlindungan hukum 

terhadap nasabah 

pemegang kartu 

kredit 

Hubungan 

Hukum 

Penjual  

(Merchant) 

Pembeli 

(Customer)  

Bank   

(Issuer) 
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kewajiban antara kedua pihak, setelah transaksi berlangsung dan kesepakatan 

telah dilaksanakan. Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu 

kredit, setelah dinyatakan sah, maka penjual akan mengirim barang ke alamat 

pembeli. Di dalam transaksi E-commerce, seringkali keadaan tersebut 

memberikan kesempatan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang 

pada akhirnya merugikan pembeli selaku pemegang kartu sehingga diperlukan 

tanggung jawab terhadap adanya penyalahgunaan kartu kredit, hal ini bisa terjadi 

akibat adanya tindakan pencurian dan berbagai tindakan lainnya. Untuk 

mengantisipasi masalah tersebut, maka diperlukan adanya hubungan hukum yang 

mengatur antara penjual dan pembeli, serta tanggung jawab dari pengguna kartu 

kredit terkait masalah tersebut, dan juga perlindungan hukum yang disahkan oleh 

pemerintah melalui Undang-Undang bagi para nasabah pemegang kartu kredit 

agar mereka bisa merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi melalui E-

commerce. 

 



 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan 

dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, 

metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti 

tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat 

diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab 

permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung 

jawabkan kebenarannya. 

 

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, 

metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta yang 

terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan 

kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. 

 

1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 

 

 

Hal yang penting untuk diketahui dalam melakukan sebuah penelitian adalah jenis 

dan tipe penilitian yang akan digunakan. Berikut ini adalah pemaparan penulis 

mengenai jenis dan tipe penulisan yang akan digunakan oleh peneliti.  
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a. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang 

pada dasarnya merupakan penggabungan pendekatan hukum normatif dengan 

adanya penambahan unsur empiris yaitu mengenai implementasi Undang-undang 

dan juga peristiwa hukum di dalam masyarakat. Yang diteliti oleh penulis terkait 

masalah ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna 

kartu kredit dalam transaksi E-commerce, karena kemudahan yang diberikan di 

dalam transaksi E-commerce seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. 

 

b. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis 

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai 

penggunaan kartu kredit dalam transaksi E-commerce, hubungan hukum yang 

mengatur antara penjual dan pembeli dalam transaksi E-commerce, karena di 

dalam transaksi E-commerce harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan 

dengan prinsip itikad baik oleh penjual maupun pembeli, serta perlindungan 

hukum bagi nasabah pemilik kartu kredit dalam transaksi E-commerce terkait 

kasus penyalahgunaan kartu kredit yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab. 
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2. Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Tbk Teluk Betung Bandar Lampung 

yang beralamat di Jalan Laksmana Malahayati Nomor 3, Teluk Betung Selatan, 

Bandar Lampung. 

 

3. Pendekatan Masalah 

 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan 

baik berupa penelitian, pertanggungjawaban hukum dan proses gugatan, dan yang 

berkaitan dengan faktor-faktor hukum perdata dalam transaksi e-commerce. 

 

4. Data dan Sumber Data 

 

 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang akan digunakan 

maka penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara 

observasi (observation) dan wawancara (interview) kepada informan penelitian, 

dalam hal ini adalah pihak Bank Mandiri Tbk Teluk Betung Bandar Lampung, 

selaku penerbit kartu kredit. 

 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 
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1) Bahan  hukum  primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

c) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

d) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). 

2) Bahan  hukum  sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan  

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian 

ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan 

lainnya yang berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah 

yang berhubungan dengan hak gugat organisasi dalam perkara hukum 

perlindungan konsumen di Indonesia. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada 

majalah, surat kabar atau internet. 

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai 

sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

 

 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang 

ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah 

sebagai berikut:  
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a. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan 

dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan 

dengan penggunaan kartu kredit dalam transaksi E-commerce . 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara 

lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua 

pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi 

yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang 

disebut informan atau responden. Terkait hal ini, pewawancara ialah penulis. 

Proses wawancara akan dilakukan di Bank Mandiri Tbk Teluk Betung Bandar 

Lampung dengan mewawancarai Bapak Adil Arianto yang menjabat sebagai 

Head of Sales and Marketing Card Officer. 

 

6. Metode Pengolahan Data 

 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, 

dokumen, dan studiputusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak 

berlebihan, dan tanpa kesalahan. 
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b. Penandaan Data (coding) 

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran 

ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan 

tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi 

serta analisis data. 

c. Penyusunan/Sistematika Data (constructing/systematizing)  

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila 

data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit 

dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu 

kualitatif. 

 

7. Analisis Data 

 

Penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

menafsirkan, menginterprestasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan 

kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan 

kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa 

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. 

  



 
 
 
 
 
 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang penulis peroleh 

dari penelitian ini adalah: 

a. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait di dalam penggunaan kartu 

kredit pada transaksi E-commerce didasarkan adanya suatu perjanjian. 

Hubungan antara pihak penerbit dengan pemegang kartu tertulis pada lembar 

perjanjian kepemilikan kartu yang disepakati pada saat pengajuan permohonan 

aplikasi. Hubungan antara pihak penerbit dan penjual, didasarkan pada suatu 

perjanjian yang saling menguntungkan. Sedangkan perjanjian antara penjual 

dan pemegang kartu timbul ketika terjadi transaksi diantara keduanya. 

b. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak bank terkait kasus kerugian yang 

dialami oleh nasabah pemegang kartu atas transaksi yang tidak dilakukan 

melalui dispute atau sanggahan transaksi, dinilai kurang cukup memuaskan 

karena pihak bank sifatnya hanya membantu untuk menemukan adanya 

kecurangan di dalam suatu transaksi. Bentuk tanggung jawab ini sepertinya 

kurang maksimal dikarenakan sebagian besar nasabah tetap harus membayar 

tagihan meskipun bukan mereka yang melakukan transaksi tersebut, dengan 

alasan, bank tidak menemukan cukup bukti dalam investigasi yang dilakukan, 

padahal nasabah telah melakukan prosedur keamanan yang ditetapkan oleh 
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bank yaitu dengan menggunakan 3D Secure. Langkah-langkah pengamanan 

yang disosialisasikan oleh bank kepada nasabah pemegang kartu kredit yaitu 

selalu menyimpan bukti transaksi, informasikan kepada bank apabila ada 

pergantian data, kartu kredit jangan dipindahtangankan, pilih merchant yang 

dapat dipercaya untuk bertansaksi, waspadai modus penipuan kartu kredit, dan 

segera melaporkan apabila kartu hilang, dinilai hanya merupakan tindakan 

pencegahan. Nasabah juga menilai, kecurangan masih tetap bisa terjadi 

meskipun nasabah telah melakukan penggantian kartu baru yang disertai 

dengan penggantian pin dan keamanan lainnya, sehingga nasabah merasa ragu 

bahwa hal tersebut benar-benar dapat menjamin nasabah untuk bertransaksi 

dengan aman dan nyaman. 

c. Perlindungan hukum pada nasabah pemegang kartu pada transaksi E-

commerce telah disebutkan di dalam UUPK, UU Perdagangan, maupun UU 

ITE, keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan 

perlindungan yang kuat kepada nasabah pemegang kartu kredit selaku 

konsumen di dalam transaksi E-commerce. Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 115 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan 

ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui sistem 

elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, perlindungan hukum 

dalam transaksi E-commerce terdapat pada Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18, dan 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta 

kepastian hukum. Pasal 4 menjelaskan tentang hak-hak konsumen yang salah 

satu diantaranya adalah hak atas kenyamanan dan keamanan. Pasal 18 
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mengatur larangan pencantuman klausa baku oleh pelaku usaha yang berisi 

pengalihan tanggung-jawab pelaku usaha dan lain-lain, yang dapat merugikan 

konsumen. Sedangkan Pasal 26 memberikan perlindungan bagi konsumen 

dengan mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan jasa, untuk 

memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati atau/yang diperjanjikan. 

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik perlindungan hukum bagi pemilik kartu 

kredit dalam transaksi E-commerce dengan melarang kepada seorang penjual 

mengunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu 

pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik 

untuk memperoleh keuntungan.  

 

B. Saran 

 

 

1. Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang khusus untuk mengatur 

transaksi kartu kredit sehingga jika ada permasalahan yang berhubungan 

dengan hal tersebut maka dapat segera diselesaikan. 

 

2. Sebaiknya, Bank Mandiri selaku penerbit kartu, mencantumkan mengenai 

penggunaan 3D Secure pada perjanjian pembuatan kartu kredit, agar nasabah 

dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan 

kartu kredit oleh pihak lain. Pada setiap transaksi yang terjadi, nasabah 

pemilik kartu kredit menerima sms notifikasi, agar nasabah dapat langsung 

melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Mandiri mengenai transaksi 

tersebut, apakah transaksi itu benar dilakukan oleh nasabah atau tidak, tanpa 

harusnya menunggu munculnya tagihan. 
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