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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN

HUKUMPERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Transaksi Elektronik

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong

dengan adanya konvergensi antara teknologi telokomunikasi dan informatika

dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi

penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui

elektronik (selanjutnya akan disebut dengan e-commerce).1

1. Pengertian Elektronik Internet

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi e-

commercekarena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang

berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu

berkembang sehingga efinisi e-commerce akan mengikuti perkembangan

teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik e-commerce

merupakan kegiatan yang meliputi tukar-menukar informasi (information

sharing), iklan (advertising), dan transaksi (transacting).2

Elektronik internet menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh

Mariam Darus Badrulzaman menentukan bahwa :

1Shinta Dewi,Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-
commerce Menurut Hukum International, (Bandung: Widya Padjajaran), h. 54

2Ibid , h.56.
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“Electronic Internet, or E – internet as it is also knomn is a commercial

transactions between a vendor and phurchaser or parties in similar

contractual relationships for the supply of goods, service or the acquisition

of “right”.This commercial transaction is executedor entered into in an

electronic medium ( or digital medium ) when the phycial presence of the

parties is not required. And the medium exits In a public network or system

as opposed to a private network ( closed system ). The public network or

system must be considered an open system ( e. g the internet or the world

wide web ), the transaction are concluded regardless of national boundaries

or local requirements”.

Artinya adalah sebagai berikut :

Transaksi Elektonik internet adalah elektonik dagang antara penjual

dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih

hak.Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak

hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan

system terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi

terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

2. Sifat-Sifat Dan Karakteristik E-Commerce

Sifat dan karakteristik e-commerce yakni;3

a. Transparan;

b. Interaktif; dan

c. Cepat.

3http:/me!!%20%20Perlindungan%20Konsumen%20dalam%20Transaksi%20Perdaganga
n%20melalui%20Electronic%20Commerce.htm, di akses pada tanggal 8 agustus 2013.
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Raiport dan Jaworski berpendapat bahwa karaktristik e-commrce

merupakan informasi digital atau digital information, artinya pertukaran

informasi digital antara para pihak yang trjadi dalam proses komunikasi,

serta koordinasi antara prusahaan dngan individu dalam jual beli barang dan

jasa dan pngiriman barang, sebagai berikut:

a. Technology enabled, dalam e-commercetransaksi-transaksi yang terjadi

dimungkinkan oleh adanya teknologi.

b. Technologi mediated, e-commerce merupakan mekanisme perdagangan

yang tidak hanya dimungkinkan dengan adanya teknologi akan tetapi e-

commerce juga merupakan hubungan yang menggunakan teknologi

sebagai media sehingga keberhasilan e-commercesangat ditntukan

dengan bergantung kebada beberapa baik teknologi dan alat yang

dipergunakan.

c. Intra and Inter organizational mechanism, ruang lingkup e-

commercemencakup keseluruhan aktifitas inter dan intra organisasi yang

berbsis elektronik yang secara langsung maupun tidak langsung

menunjang terjadinya proses pertukaran.

3. Jenis Transaksi E-Commerce dalam Praktik dibagi Dalam Dua Jenis:4

a. Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan

hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak

melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa

yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang;

4Shinta Dewi, Op Cit, h. 55
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b. Transaksi melalui elektronik langsung yaitu hubungan hukum yang

dilakukan lewat internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman

barang biasanya dalam perdagangan biasa misalnya penjualan piranti

lunak, film, musik atau informasi yang dapat di download.

4. Keuntungan Dan Kerugian E-Commerce

a. Bagi Kalangan Pengusaha

1. E-commerce dapat memperluas pasar sampai dengan tingkat

intrnasional dengan modal kecil  karena melalui internet para

pengusaha dengan mudah, cepat dan murah bisa mendapatkan lebih

banyak konsumen;

2. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menurunkanjumlah

persedian barang (inventory) dan kelebihan persedian barang

(overhead) karena penyimpanan barang akan tergantung pada

pemesanan konsumen;

3. E-commerce dapat meningkatkan efesiensi perusahaan dengan

meningkatakan tingkat produktifitas pegawai-pegawai di bagian

penjualan dan adminitrasi;

4. E-commerce dapat menekan biaya komunikasi karena biaya

penggunan internet jauh lebih murah;

5. E-commerce dapat meningkatakan citra perusahaan dengan semakin

baiknya pelayanan pada konsumen, ditemukannya mitra-mitra bisnis

baru, proses kerja yang lebih sederhana dan bertambah cepatnya akses

akses brbagai informasi.
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b. Bagi Konsumen.

1. E-commerce memungkinkan para konsumen untuk berbelanja atau

melakukan transaksi lainya selama 24 jam untuk seluruh lokasi di

seluruh dunia.

2. E-commerce memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen

3. E-commerce umumnya menawarkan barang-barang atau jasa-jasa

dengan harga yang relatif lebih murah.

4. Di dalam sektor jasa pengiriman produk-produk lebih cepat.

5. Konsumen dapat tukar-menukar informasi.

c. Bagi Masyarakat

Perdagangan elektronik memberikan manfaat terhadap masyarakat

sebagai berikut:

1. E-commerce memungkinkan banyak orang untuk bekerja di rumah

mereka.

2. E-commerce memungkinkan sejumlah pedagang untuk menjual

barang-barang atau jasa mereka dengan harga yang lebih murah

sehingga orang dapat membeli produk dan jasa.

3. E-commerce dapat menjangkau konsumen yang berada di daerah-

daerah terpencil.
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4. E-commerce dapat menfasilitasi pemberian layanan-layanan publik

seperti misalnya perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian

layanan-layanan sosial.

Perdaganngan secara elektronik selain memberikan keuntungan juga

dapat mengakibatkan kerugian yakni:

1. Secara Teknis

a. Kurang terjaminya keamanan dan reabilitas sistem, termasuk keamanan

dan reabilitas standar.

b. Kurang memadainya insfrastruktur.

c. Bagi vendor memerlukan web server dan insfrastruktur lainya dan server

jaringan.

2. Secara hukum

a. Masih adanya beberapa permasalahan hukum yang belum terpecahkan

peaturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah negara-

negara cenderung belum sempurna untuk menjangkau beberapa

permasalahan hukum seperti terjadinya masalah sengketa dalam

perdagangan elektronik yang sifatnya lintas batas.

b. Keamanan dan privasi perdagangan elektronik dapat merugikan pihak

konsumen terutama dalam akses informasi pribadi konsumen.

B. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian

karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan

saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, namun
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pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan

perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan

mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehigga tercipta sistem yang kondusif

saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan

menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

1. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan perlindungan konsumen berazaskan manfaat,

keadilan, keseimbangan, kemanan dan keselamatan konsumen, serta

kepastian hukum, dan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai

usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan

nasional, yaitu:5

a. Azas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam peyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha

secara keseluruhan.

b. Azas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada -

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Azas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

5Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2001). Cet. ke-3, h. 99
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d. Azas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

e. Azas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Undang-Undang perlindungan konsumen telah menjamin hak-hak

yang dimiliki oleh setiap konsumen maupun pelaku usaha, dan Undang-

Undang perlindungan konsumen juga telah mengatur kewajiban-kewajiban

yang harus dilakukan oleh setiap konsumen maupun pelaku usaha. Dari

hak-hak dan kewajiban terlihatlah pembentukan Undang-Undang

perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagai berikut:6

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. Menciptakan sistem

perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

6Ibid.,h. 228.
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d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha.

e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Diharapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat

melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta

dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, sehingga tujuan dari undang-

undang perlindungan konsumen ini yaitu terciptanya perekonomian yang sehat

dapat tercapai.

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan hal yang semakin

penting disebabkan antara lain faktor-faktor pertama, kedudukan konsumen

yang relatif lemah dibanding produsen. Kedua, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efesiensi

produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, perubahan konsep

pemasaran yang mengarah pada pelanggan dalam kontek lingkungan eksternal

yang lebih luas pada situasi ekonomi global.7

2. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah istilah yang sering dipergunakan dalam

percakapan sehari-hari, dan merupakan istilah yang perlu untuk diberikan

suatu batasan pengertian agar tidak ada salah kaprah dapat mempermudah

7Erman Rajagukguk dkk,Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju,
2000). h. 93.
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dalam pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya

perlindungan konsumen,

Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan

konsumendijelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen

yaitu:“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”8.

Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen

ini lebih luas pengertiannya, karena dalam undang-undang perlindungan

konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk

hidup lain. Hal ini berarti bahwa undang-undang perlindungan konsumen

dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang hanya bukan

kepada manusia saja melainkan kepada makhluk hidup lainnya.sangat tepat

pengertian konsumen tersebut karena perlindungan konsumen diadakan

dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.

Berdasarkan defenisi konsumen tersebut tedapat suatu pemahaman

yang pada umumnya dianut dalam undang-undang perlindungan konsumen

diseluruh dunia, bahwa konsumen haruslah seorang pemakai akhir dari

suatu barang maupun jasa yang tersedia dalam masyarakat. Az. Nasution

menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa

digunakan untuk tujuan tertentu;

8Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
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b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau

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

atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan

menggunakan barang dan/atau jasa untuk bertujuan memenuhi kebutuhan

hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk

diperdagangkan kembali (nonkomersial)9.

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan

konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir

dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang

menggunakan suatu produk sebagian dari proses produksi suatu produk

lainnya. pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen

akhir10.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam dunia usaha dikenal dengan istilah produsen sebagai lawan

dari istilah konsumen, namun dalam undang-undang perlindungan

konsumen tidak digunakan istilah produsen melainkan istilah pelaku usaha.

Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen

adalah:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara

9 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., h. 25.
10 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,Hukum Perlindungan Konsumen: jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2007, h. 4.
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Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.11

Pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat

luas karena meliputi segala bentuk kegiatan usaha, sehingga konsumen akan

lebih mudah untuk menentukan dan meminta pertanggungjawaban atau

melakukan tuntutan ganti rugi apabila dirugikan oleh pelaku usaha akibat

penggunaan produk.12

Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor,

dan lain-lain.Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka (3) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir,

leveransir, pengecer, dan sebagainya.Pelaku Usaha yang dimaksud dengan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa perorangan maupun

badan hukum.

4. Pengertian Jasa

Sebenarnya perbedaan secara tegas antara barang dan jasa sering kali

sukar dilakukan.Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali

disertai dengan jasa-jasa tertentu, dan sebaliknya pembelian suatu jasa

seringkali juga melibatkan barang-barang yang melengkapinya misalnya

telepon dalam jasa telekomunikasi13.

11 Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.
12 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 23.
13 Fandy Tjipto, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 6.
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Meskipun demikian, jasa dapat didefenisikan sebagai “setiap

tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada

pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan

tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.Produksi jasa bisa berhubungan

dengan produk fisik maupun tidak”14.

Namun di Indonesia defenisi jasa diatur secara khusus dalam pasal 1

ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, disebutkan apa yang dimaksud jasa “Jasa adalah setiap layanan

yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat

untuk dimanfaatkan bagi konsumen”15.

5. Hak Serta Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pada dasarnya jika membahas mengenai hak da kewajiban maka kita

harus kembali pada undang-undang yang telah mengaturnya.16Hubungan

hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen sangat sering

terjadi hanya terbatas pada ucapan secara lisan mengenai harga dan barang

dan/atau jasa yang telah disepakati tanpa diikuti suatu bentuk perjanjia yang

tertulis.

Jika kembali pada alasan terjadinya hubungan hukum antara

konsumen dengan pelaku usaha merupakan hubungan yang saling

membutuhkan.Konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa hasil produksi

pelaku usaha dan berharap dapat menikmatinya pengunaan, pemanfaatan

14 Ibid.
15Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Op.  Cit.
16 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., h. 25.
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dan pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, dan pelaku usaha

membutuhkan uang konsumen untuk melanjutkan usaha tersebut.17

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan

hukum.Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek

hukum yang secara sengaja diatur dalam Undang-Undang perlindungan

konsumen. Adapun yang menjadi hak konsumen yang diatur dalam Pasal

4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keseamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi seta
jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar danjujur serta tidak

diskriminasi;
8. Hak unutk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.18

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang

ditawarkan kepadanya.Produk yang ditawarkan tidak boleh membahayakan

jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan

17 Ibid., h. 27.
18Pasal 4, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.
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rohani.Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai

informasi yang benar, agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran

yang keliru atas produk barang dan/atau jasa.Hak yang erat kaitannya

dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar, ini

disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau

berkompenten sering tidak cukup memuaskan konsumen.19

Dari Sembilan (9) butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat

bahwa masalah kenyamanan, kemanan, dan keselamatan konsumen

merupakan hal yang penting pokok dan utama dalam perlindungan

konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa

dalam penggunaanya akan nyaman maupun tidak membahayakan konsumen

penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang

dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi

yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan,

konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan,

perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Selain hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang

diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

19 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., h. 33-36.
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4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.20

Berdasarkan kewajiban yang diatur dalam pasal 5 tersebut

bermaksud bahwa agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal

atas upaya menjamin perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi

konsumen sendiri.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam perdagangan pelaku usaha memiliki hak-hak yang harus

diberikan dan dihormati oleh pihak-pihak lain dalam perdagangan

tersebut, misalnya konsumen.Hak tersebut diimbangi dengan adanya

kewajiban pada pelaku usaha yang harus ditaati dan dilaksanakan dan

dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban itu haruslah seimbang.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha

dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada

konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

4. Rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.21

20Pasal 5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.
21Ibid., Pasal 6.
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Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah

disebutkan diatas, maka pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-

kewajiban sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondis

dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur, serta
tidak diskrimintif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/tau jasa
yang diperdagangkan ;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian22.

7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Ganti Rugi Kepada Konsumen

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan sebagai penyedia

barang dan/atau jasa ditengah-tengah masyarakat mempunyai tanggung

jawab terhadap barang dan/atau jasanya yang dikonsumsi oleh konsumen,

terlebih lagi apabila tanggung jawab itu muncul akibat kesalahan yang

ditimbulkan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dikonsumi

konsumen, yang megakibatkan konsumen mengalami kerugian.

Dengan demikian penyelenggara transaksi elektronik sebagai pelaku

usaha mempunyai pertaggungjawaban kepada konsumen terhadap adanya

22Ibid.,Pasal 7.
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kerugian-kerugian yang dialami konsumen terhadap barang/atau jasa yang

dikonsumsinya.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh

undang-undang perlindungan konsumendan sifat perdata dari hubungan

hukum antara pelaku usaha dan konsumen, makademi hukum, setiap

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yangmerugikan konsumen

memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebutuntuk meminta

pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, sertauntuk

menuntut ganti rugi yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi

ataskerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, tanggung jawab

pelaku usaha atas kerugian konsumen,diatur secara khusus pada bab VI,

mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yaitu:

1. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25,

Pasal26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;

2. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;

3. Satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam

halpelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti

rugikepada konsumen.23

Dari tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha,

secara prinsip dapat dibedakan menjadi:

23 Gunawan Widjaja, Op. Cit., h. 65.
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1. Pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha

ataskerugian yang diderita konsumen, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha

pabrikandan/atau distributor jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dapatdikatakan bahwa substansi Pasal 19 ayat (1) mengatur mengenai

tanggungjawab pelaku usaha, yang meliputi tanggung jawab ganti

kerugian ataukerusakan, tanggung jawab kerugian atas pencemaran, dan

tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.24Pada pasal 19

ayat (2) mengatakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa

yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.25

Pasal 20 mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab

pelakuusaha periklanan. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan

bertanggungjawab atas iklan dan akibat yang ditimbulkan oleh iklan

tersebut.26

Pasal 21 ayat (1) membebankan importir barang untuk

bertanggungjawab sebagaimana layaknya pembuat barang yang diimpor,

jika importasibarang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan

produsen luarnegeri. Pasal 21 ayat (2) mewajibkan importir jasa yang

24 Ibid.
25Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Op, Cit.
26 Gunawan Widjaja, Op, Cit., h. 66.
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bertanggungjawab sebagai penyedia jasa asing jika penyediaan jasa asing

tersebut tidakdilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.27

2. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku

usahakepelaku usaha lainnya. Tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi

dan/ataugugatan konsumen, dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha

lain jikapelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa yang

menjualkembali kepada konsumen tersebut telah melakukan perubahan

atasbarang dan/atau jasa tersebut.28

3. Dua pasal lainnya, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 yang berhubungan

denganlayanan purna jual oleh pelaku usaha atau barang dan/atau jasa

yangdiperdagangkan. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung

jawabsepenuhnya atas jaminan dan/atau ganti rugi yang diberikan,

sertapenyediaan suku cadang atau perbaikan.29

4. Pasal 27 yang melepaskan pelaku usaha dari tanggung jawab untuk

memberikan ganti rugi pada konsumen, jika barang tersebut

terbuktiseharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan;

cacatbarang timbul pada kemudian hari; cacat timbul akbat ditaatinya

ketentuanmengenai kualifikasi barang; kelalaian yang diakibatkan oleh

konsumen;lewatnya jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang

dibeli ataulewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.30

27Ibid.
28Ibid.
29Ibid.,h.67.
30Ibid.,h. 67-68.
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Pembatasan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam pasal

19, berarti bahwa kepentingan produsen juga mendapat perlindungan

dalam UUPK, karena tanpa adanya pembatasan tanggung gugat dalam

pemberian ganti kerugian tersebut, dapat mengakibatkan gulung tikarnya

pelaku usaha, karena beban pembayaran ganti rugi yang sangat besar.

Bukan berarti penerapan perlindungan konsumen setengah hati namun

hal ini menunjukkan penerapan azas keseimbangan sebagaimana yang

diatur oleh Undang-Undang perlindungan konsumen, dan sebagai

penyeimbang kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat31.

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar,

pada dasarnya harus berpegang pada azas bahwa ganti kerugian yang

harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan

pada kedudukan semula sebelum mengalami kerugian.Ganti kerugian

dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, hanya meliputi

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

atau setara nilainya.Hal ini berarti bahwa ganti kerugian yang dianut

dalam Undang-Undang perlindungan konsumen adalah ganti kerugian

subjektif.32

31 Ahmadi Miru, Op. Cit., h. 70.
32Ibid., h. 81.


