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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Telekomunikasi merupakan salah satu media manusia berinteraksi, dalam hal 

ini berinteraksi yang dilakukan dalam jarak jauh.
1
 Pesatnya kemajuan teknologi 

telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta 

meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan 

cara kegiatan bisnis dibidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. 

Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi 

telah menjadi paradigma global yang dominan.
2 

Semakin hari dunia internet semakin akrab dengan kehidupan masyarakat 

disekitar kita. Sudah banyak masyarakat menjadikannya bagian terdekat dalam 

kehidupan sehari-harinya.
3
 Perkembangan dan kecanggihan teknologi komunikasi 

saat ini memang mempermudah setiap orang melakukan berbagai hal, salah 

satunya kecanggihan internet.  

Kehadiran E-Commerce diawali munculnya teknologi Electronic Data 

Interchange (EDI) dan Electronic Fund Transfer (EFT) pada akhir tahun 1970-an. 

Selanjutnya pada awal tahun 1980-an, muncul teknologi yang mendukung 

pemakaian Electronic Credit Card, Automated Teller Machine (ATM), dan 

Telephone Banking yang merupakan bentuk-bentuk E-Commerce. E-Commerce 

merupakan bidang multidispliner yang mencakup bidang teknik, multimedia serta 
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bidang-bidang bisnis seperti pemasaran, pembelian, penjualan, penagihan, 

pembayaran dan lain sebagainya.
4
 

Dunia internet yang mulai banyak diperbincangkan mulai dekade tahun 90-an, 

adalah sebuah dimensi baru dalam kehidupan manusia. Kehadiran internet dalam 

kehidupan manusia ternyata telah mengubah sebagian besar kebiasaan orang 

dalam berkomunikasi dengan orang lain, mulai dari sekedar menyampaikan pesan, 

sampai aktivitas sehari-hari seperti membaca Koran, majalah, berbelanja dan lain-

lain. Kehadiran internet telah menjadi jawaban bagi orang yang semakin sibuk.
5
 

Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran 

internet, sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat 

tumbuh. Salah satu keunggulan baru dari internet yang kini digemari banyak 

orang adalah E-Commerce. E-Commerce, membeli atau menjual secara 

elektronik, kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. Dengan fasilitas E-

Commerce manusia semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam 

melakukan transaksi di internet.
6
 Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan 

perangkat telekomunikasi, yang kerap diistilahkan E-Commerce merupakan 

mekanisme bisnis tersendiri yang usianya masih seumur jagung. Namun disinilah 

letak keistimewaannya. Untuk pertama kalinya seluruh manusia di muka bumi 

memiliki kesempatan dan peluang yang sama agar dapat berhasil berbisnis di 
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dunia maya karena selain “permainan” ini masih sangat baru, lahan yang belum 

“digarap” pun masih demikian luas.
7
  

Transaksi online di Indonesia dinilai terus memperlihatkan perkembangan 

signifikan, terutama pada usaha-usaha kecil.  Transaksi online atau e-commerce 

lewat internet di Indonesia sudah sangat besar. Tahun 2009 lalu nilai transaksi 

Online tersebut menembus angka Rp 35 triliun. Hal tersebut diungkap Lembaga 

Riset Telematika Sharing Vision saat menggelar workshop State of The Art 

Global Electronic & Mobile Micropayment & Mobile Remittance di Royal Plaza, 

Singapura. Termasuk yang terjadi di wilayah Malang Raya ini, telah banyak 

transaksi online melalui media internet dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai 

dari muda hingga tua, dan mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, hingga anak 

sekolahan telah banyak yang melakukan transaksi secara online. Baik hanya 

menjadi pengguna jasa, maupun yang telah menjadi penyelenggara jasa tersebut.
8
 

Sekarang ini pemanfaatan internet telah digunakan sebagian masyarakat untuk 

berwirausaha dengan membuka shopping Online atau yang sering kita sebut 

online shop. Toko online atau Online shop sudah bukan hal yang baru bagi orang-

orang yang setiap harinya berkutat dengan komputer dan internet. Media belanja 

online ini dimanfaatkan untuk orang-orang yang memiliki kesibukan sangat padat 

dan tidak sempat berbelanja langsung di toko. Banyaknya konsumen yang 

memanfaatkan jasa belanja online ini membuat pertumbuhan Online shop kian 

pesat. Walaupun bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, keberadaan online 
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shop sangat banyak dijumpai di berbagai situs internet.
9
 Misalkan di blog, 

facebook, yahoo messenger, atau yang sedang trend saat ini adalah twitter.  

Transaksi melalui web adalah salah satu fasilitas yang sangat mudah dan 

menarik. Seorang pengusaha, pedagang (vendor) ataupun korporasi dapat men-

display atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya 

melalui sebuah website atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui 

penyedia layanan website komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat 

menghubungi melalui website atau guestbook yang tersedia dalam situs tersebut 

dan memprosesnya lewat website tersebut dengan menekan tombol „accept‟, 

„agree‟ atau „order‟. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan 

nomor kartu kredit dalam situs tersebut.
10

 

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah 

disebutkan di atas, transaksi E-Commerce juga menyodorkan beberapa 

permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. 

Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya adanya keraguan atas kebenaran 

data, informasi atau message karena para pihak tidak pernah bertemu secara 

langsung. Ada juga permasalahan hukum mengenai legal certainty atau kepastian 

hukum, keabsahan transaksi bisnis, masalah tanda tangan digital (digital 

signature), data message, jaminan keaslian (authenticity) data, kerahasiaan 

dokumen (privacy), hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran kontrak (breach 

of contract), masalah yurisdiksi hukum serta hukum yang diterapkan (aplicable 

law) bila terjadi sengketa,  pajak (tax), juga perlindungan terhadap konsumen 
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pengguna (protections of consumers).  Oleh karena itu, masalah kepercayaan 

(trust) dan itikad baik (good faith) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan 

transaksi.
11

  

Permasalahan  yang  lebih  luas  terjadi  pada  bidang  keperdataan  karena  

transaksi  elektronik  untuk kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  

(electronic  commerce)  telah  menjadi  bagian  dari perniagaan  nasional  dan  

internasional.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  konvergensi  di  bidang 

teknologi  informasi,  media,  dan  informatika  (telematika)  berkembang  terus  

tanpa  dapat  dibendung, seiring  dengan  ditemukannya  perkembangan  baru  di 

bidang  teknologi  informasi,  media,  dan komunikasi.
12

  

Dari permasalahan di atas tersebut, dikarenakan pihak yang melakukan 

transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkinan lahirnya berbagai 

bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu 

penanganan lebih besar. Sisi negatif lainnya yang sering kali tampak dalam 

transaksi e-commerce adalah apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah 

atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan, maka kondisi 

tersebut akan mudah menyebar ke berbagai konsumen lainnya tanpa mampu 

dibendung, yang berakibat pada pengurangan jumlah konsumen. Disamping itu, 

karena begitu banyaknya jumlah orang yang dapat mengakses internet 

mengakibatkan produsen sukar untuk mendeteksi apakah pembeli yang hendak 
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memesan produknya adalah pembeli yang sesungguhnya atau bukan (iseng 

belaka).
13

  

Kondisi di atas jelas merugikan baik bagi produsen terlebih konsumen yang 

relatif memiliki posisi tawar (bargaining position) lebih rendah dibandingkan 

produsen/pelaku usaha. Lemahnya posisi konsumen seringkali menjadi obyek 

aktivitas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari produsen, sehingga 

keseimbangan yang diharapkan melalui hubungan jual beli tidak tercapai. Faktor-

faktor yang menjadi penyebab lemahnya kedudukan konsumen dalam melakukan 

transaksi perdagangan antara lain, ketidaktahuan konsumen pada mitra bisnisnya, 

kurang pahamnya konsumen pada mekanisme transaksi, kurang jelasnya 

informasi yang diberikan produsen mengenai produk yang ditawarkan, dan 

sebagainya.
14

  

Berubahnya cara transaksi dalam dunia bisnis, yang semula berbasis di dunia 

nyata, kemudian dikembangkan ke dunia virtual (maya), yang melahirkan 

berbagai macam permasalahan hukum yang baru bagi konsumen dalam transaksi 

perdagangan lintas negara, di mana konsumen sering tidak memiliki posisi tawar 

yang kuat dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. 

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce 

lintas negara  tidak dapat diberikan  oleh satu aspek hukum saja, melainkan  oleh  

satu sistem  hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan 

komprehensif, dengan perbandingan di berbagai negara. Dalam transaksi e-

commerce tidak mempunyai batas-batas geografis, sehingga konsumen dalam 
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transaksi  e-commerce lintas negara  memerlukan bentuk perlindungan hukum 

bagi konsumen dan penyelesaian sengketa untuk memperjuangkan hak-haknya.
15

 

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang sehat terlebih 

bagi konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan melalui e-commerce, 

dalam hal ini Penulis ingin mengkaji setiap peraturan perundang-undangan di 

Indonesia yang berkaitan dengan e-commerce, terlebih mengenai perlindungan 

hukum pihak konsumennya. Jadi Penulis mengambil judul yang sesuai yaitu, 

“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM 

JUAL BELI SECARA E-COMMERCE”, dengan ini melakukan studi 

komparatif antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Perdagangan 

Internasional. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan 

membandingkan perlindungan hak-hak konsumen dan jaminan kepastian 

hukum dalam jual beli E-Commerce menurut Hukum Positif Indonesia 

(UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE) dan Hukum Perdagangan 

Internasional (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Tahun 

1996)? 
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2. Bagaimana perbandingan penyelesaian sengketa dalam jual beli E-

Commerce dengan membandingkan perjanjian arbitrase, prosedur 

arbitrase, dan putusan arbitrase menurut Hukum Positif Indonesia (UU No. 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa) dan Hukum 

Perdagangan Internasional (Konvensi New York Tahun 1958)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap konsumen 

dengan membandingkan hak-hak konsumen dan jaminan kepastian hukum 

dalam jual beli E-Commerce menurut Hukum Positif Indonesia (UU No. 

11 Tahun 2008 tentang ITE) dan Hukum Perdagangan Internasional 

(UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Tahun 1996. 

2. Untuk mengetahui perbandingan penyelesaian sengketa dalam jual beli E-

Commerce dengan membandingkan perjanjian arbitrase, prosedur 

arbitrase, dan putusan arbitrase menurut Hukum Positif Indonesia (UU No. 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa) dan Hukum 

Perdagangan Internasional (Konvensi New York Tahun 1958). 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, maka 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan 

Hukum Perdata, Hukum Perjanjian/Kontrak, Hukum Perdagangan 

Internasional, Hukum Bisnis, dan Hukum Cyber serta penulisan ini dilakukan 

untuk menyelesaikan tugas akhir kesarjanaan Strata Satu (S1) di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat memperluas pengetahuan 

tentang perbandingan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum 

Perdagangan Internasional mengenai perlindungan hukum terhadap 

konsumen dan penyelesaian sengketa dalam jual beli secara E-

Commerce.  

b. Bagi Pembeli dalam transaksi E-Commerce, hasil penulisan ini 

berguna agar lebih berhati-hati dan teliti dengan transaksi E-Commerce 

yang dilakukan. 

c. Bagi Penjual dalam transaksi E-Commerce, hasil penulisan ini berguna 

untuk masukan dalam kualitas yang berhubungan dengan perlindungan 

hukum terhadap konsumen dan penyelesaian sengketa dalam jual beli 

secara E-Commerce. 

d. Bagi para mahasiswa, hasil penulisan dapat menjadi inspirasi, 

masukan, atau kajian untuk melakukan penulisan di masa yang akan 

datang. 
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E. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang 

dikemukakan, maka Penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum yang 

meliputi : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun Penulisan 

hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni melihat hukum 

sebagai norma dalam masyarakat.
16

 Penulisan ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa titik tolak penulisan analisis terhadap perundang-

undangan yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen E-Commerce. 

Namun penulisan ini tidak hanya kepustakaan mengenai aturan perundang-

undangan saja, tetapi juga pada norma yang ada dalam masyarakat mengenai 

budaya E-Commerce yang sedang marak saat ini melalui situs-situs E-

Commerce di internet dan lebih terpusat kepada perlindungan hukum untuk 

para konsumen pengguna e-commerce serta penyelesaian sengketa e-

commerce. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini digolongkan dalam dua 

jenis bahan hukum, yaitu : 
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11 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan ini.
17

 Bahan hukum 

primer merupakan bahan hukum autoritatif artinya mempunyai otoritas. 

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. Perundang-undangan yang terkait langsung 

dengan penulisan hukum ini ialah sebagai berikut : 

1) Hukum Positif Indonesia : 

a) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

b) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian 

Sengketa. 

2) Hukum Perdagangan Internasional : 

a) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Tahun 1996; 

b) Konvensi New York Tahun 1958 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer.
18

 Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil 

                                                           
17

 Pedoman Penulisan Hukum, Loc.cit. 
18

   Pedoman Penulisan Hukum, Loc.cit. 



12 

 

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan.
19

 Dan bahan 

hukum sekunder yang terkait dengan penulisan hukum ini  ialah sebagai 

berikut : 

1) Buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum; 

2) Internet; 

3) Artikel dan Koran. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan disini 

ialah teknik dokumen dan kepustakaan. Baik bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang 

telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut 

sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.
20

 Adapun bahan 

hukum yang diperoleh dalam penulisan studi kepustakaan, aturan perundang-

undangan, internet, dan artikel Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian 

rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan 

bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang 

dihadapi.
21
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Penulisan dilakukan dengan teknik analisa perbandingan (Comparative 

Analysis) yaitu menganalisa secara mendalam tentang perbandingan peraturan 

perundang-undangan dalam Hukum Positif Indonesia dengan peraturan 

perundang-undangan dalam Hukum Perdagangan Internasional yang terkait 

dengan permasalahan E-Commerce. Oleh karena itu, penulis menyambungkan 

dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), karena yang 

akan ditulis adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema 

sentral dalam penulisan ini. Dalam pendekatan perundang-undangan ini, 

penulis melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat 

sebagai berikut :
22

 

a. Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya 

terkait antara satu dengan lainnya secara logis. 

b. All-inclusive, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 

menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada 

kekurangan hukum. 

c. Systematic, artinya bahwa disamping bertautan antara satu dengan 

yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari  4 (empat) BAB yang tersusun secara 

berurutan. Mulai BAB I hingga BAB IV, secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan hukum, dan metode penulisan hukum, 

serta juga sistematika penulisan hukum. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi 

deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat 

sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait 

dengan permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum. 

 BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab III ini, menjelaskan dan memaparkan bahan hukum 

hasil penulisan hukum serta analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan 

dengan masalah berdasarkan pada teori dan kajian pustaka. 

 BAB IV  PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil 

penulisan hukum pada Bab III, serta berisi tentang saran-saran sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kemudian setelah penutup selesai, dilanjutkan dengan daftar 

pustaka yang dijadikan sumber rujukan penulisan hukum. 


