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PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI MELALUI DUNIA MAYA

Oleh: Wida Astuti

Fakultas Hukum Universitas Sebeias Maret
Email: widaastuti__60@yahoo.co.id

Abstract

Use ofthe Internet is increasingly widespreadin business activityandhouseholdindustryhas changedthe
outlook ofman. The sale andpurchase ofanygoods is conventional at first slowly turning to buyingand
selling goods electronically. Agreement in the digital age will be using digital data instead ofpaper. In
cyberspace transactions using standard chasuble isessential. Consumers in cyberspace transactions
have agreaterrisk ofthe seller. Invite -Invite consumerprotection laws havegivenprotection toconsum-
ers who purchasethrough cyberspace.

Keyword: purchase, protection, cyberspace.

Abstrak

Pengunaan internet yang semakin luas dalam kegiatan bisnis industri dan rumah tangga telah mengubah
pandangan manusia. Transaksi jual beli barang pun yang pada awalnya bersifat konvensional periahan
lahan beralih menjadi transaksi jual beli barang secara elektronik. Perjanjian di era digital akan menggunakan
data digital sebagaipengganti kertas. Dalam transaksi dunia maya penggunaan kasula baku adalahhal
yang mutlak. Konsumen dalam transaksi dunia maya memiliki resiko yang lebih besar dari penjualnya.
Undang - Undang pelindung konsumen telah member periindungan hokum bagi konsumen yang melakukan
jual beli melalui dunia maya.

Kata Kunci: jual beli, duniamaya, periindungan.

A. Pendahuluan

Perdagangan merupakan salah satu bidang
yang menunjang kegiatan ekonomi dalam
masyarakat, disampingitujuga turutmempengaruhi
kondisi perekonomian nasional.

Peranan perdagangan sangat pentingdalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara
berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan
pembangunan nasional guna mewujudkan
pemerataan pembangunan serta memelihara
stabilitas nasional.

Perdagangan merupakan transaksi jual beli
barang yangdilakukan antara penjual dan pembeli
di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat
timbul jikaterjadi pertemuanantara penawarandan
permintaan terhadap barang yang dikehendaki.

Penggunaan internetyangsemakin luas dalam
kegiatan bisnis, industri dan rumah tangga telah
mengubah pandangan manusia. Transaksijualbeli
barang punyang pada awalnyabersifatkonvensional
perlahan-lahan beralih menjadi transaksijualbeli
barang secara elektronik.

Perdagangan di atas teknologi internet atau
dunia maya, lebih dikenal dengan istilah E-Com-
merce atau kontrak dagang elektronik. Akhir-akhir
ini semakinmarakdenganbermunculan penawaran
barang melalui web site di internet. Dengan

Bestuur EdisiOl Oktober2012 -Januari2013

keunggulan internet yang dapat melakukan
pelayanan 24 jam.Akses yang mudah dan biaya
yang relative murah, serta kemudahan-kemudahan
lainnya, membuat semakin banyak pelaku bisnis
yang merambah ke dalam E-Commerce.

Alvin Toffler (dalam Onno W. Purba) telah
memprediksi bahwa di era millennium ketiga
teknologi akanmemegang peranan yang signifikan
dalam kehidupan manusia.

Perdagangan melalui dunia maya atau E-Com-
merce berangkat dari hukum perjanjian, dimana
perjanjian ituberlaku ketikapara pihakmencapai
kesepakatan, sehingga perjanjian itu berlaku
layaknya undang-undang bagi para pihak yang
mengikatkan diri. Pada dasamya penerapan hukum
perjanjian pada perdaganganE-Commerce hampir
sama dengan perdagangan konvensional, hanya
berbeda sarananya saja yaitu menggunakan me
dia elektronik.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Perjanjian
Istilah perjanjian dalam hukum-hukum

perjanjian merupakan kesamaan dari istilah
"agreement" dalam bahasa Inggris, atau
"overeehkomsf dalam bahasa Belanda.
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Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan
. bahwasuatu perjanjianadalah suatu perbuatan

yang dilakukan oleh satu orang atau lebih
_ mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih.

Pada dasamya dalam transaksi jual beli
melalui atau secara elektronik (dunia maya),
harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian sebagaimana ditentukan dalam
pasal 1320 KUH Perdata yaitu :
a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak artinya, bahwa
para pihakyang membuat perjanjian jual
beli secara elektroniktelah sepakat atau
memiliki persesuaian kemauandansaling
menyetujui kehendak masing-masing
yang dinyatakan secara tegas ataupun
secara diam-diam, tanpa ada paksaan,
kekeliruan ataupun penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan

Menurut pasal 1329 KUH Perdata bahwa
setiaporangadalahcakap untukmembuat
perikatan-perikatan, jikaiaolahundang-
undang tidak dinyatakantidak cakap.
Menurut pasal 1330 KUHPerdata bahwa
semua orangcakap membuat perjanjian
kecuali:

1) Orang yang belum dewasa
2) Orang yang ditempatkan di bawah

pengampunan

c. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian yang dimaksud suatu hal
tertentu adalah barang yang menjadi
obyek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal
Merupakan syarat terakhir untuksahnya
perjanjian menurut KUH Perdata pasal
1335, bahwa suatuperjanjian tanpasebab
atau yang telah dibuat, karena sesuatu
sebab yang palsu atau terlarang tidak
mempunyai kekuatan. 1

Dalam pasal 1337 KUH Perdata, dijelas-
kan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian
tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Hukum perjanjian mengenal beberapa
asas pentingyang merupakan dasar kehendak
pihak-pihak dalam mencapaitujuan. Beberapa
asatersebut.

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukandalam pasal
1320 KUH Perdata. Asas ini sangaterat
hubungannya dengan asas kebebasan
mengadakan perjanjian. Dalam asas ini

memberikan batasan bahwa suatu
perjanjian terjadi sejak tercapainya kata
sepakatantara pihak-pihak, dengan kata
lain perjanjian itusudah sah dan membuat
akibat hukum sejaksaattercapainya kata
sepakat antara pihak-pihak mengenai
pokok perjanjian.

b. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan yaitu suatu asas

yang menyatakan bahwa seseorang yang
mengadakan perjanjian dengan pihak lain
menumbuhkan kepercayaan di antara
kedua pihak bahwa satu sama lain akan
memegang janjinya atau melaksanakan
prestasinya masing-masing.

c. Asas Kekuatan Memikat

Asas ini mengatur bahwa para pihak
para suatu perjanjian tidak semata mata
terikat pada apayang diperjanjikan dalam
perjanjian, akan tetapi juga terhadap
beberapa unsurlain sepanjang dikehen-
daki oleh kebiasaan, kepatutan, serta
moral.

d. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di
dalam persamaan derajat, tidak ada
perbedaan yang menyangkut perbedaan
kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan
jabatan. Masing-masing pihak wajib
melihat adanya persamaan ini dan
mengharuskan kedua pihak untuk
menghormati satu sama lain sebagai
manusia ciptaan tuhan.

e. Asas Keseimbangan
Asas ini merupakan lanjutan dari asa

persamaanhukum. Kredituratau pelaku
usaha mempunyai kekuatan untuk
menuntut prestasi dan jika diperlukan
dapat menuntut pelunasan prestasi
melalui kekayaan debitur, namun kreditur
memikul pula beban untuk melaksanakan
perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini
terlihat bahwa kedudukan kreditur dan
debitur menjadi seimbang.

f. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian merupakan suatu figure

hukum sehingga harus mengandung
kepastian hokum.Asas kepastian hokum
disebut juga asas pacta sunt servanda.
Asas pacta sunt servanda merupakan
asas dalam perjanjian yangberhubungan
dengan daya mengikat suatu perjanjian.
Perjanjian yang dibuat secara sah oleh
para pihak mengikat bagi mereka yang
membuatnya seperti Undang-Undang.
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g. Asas Moral
Asas moral teriihat pada perikatan

wajar, dimana suatu perbuatan sukarela
dari seseorang tidak menimbulkan hak
baginya untukmenggugatkontra prestasi
dari pihakdebitur. Asas moral teriihat pula
dari zaakwarneming, dimana seseorang
yang melakukan perbuatan suka rela
(moral) mempunyai kewajiban untuk
meneruskan dan menyelesaikan
perbuatannya.

h. Asas Kepatutan
Asas ini berkaitan dengan isi

perjanjian, dimana perjanjian tersebutjuga
mengikat untuk segala sesuatu yang
menurut sifat perjanjian diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan atau Undang -
Undang. Asas kepatutan dapat
disimpulkan dari Pasal 1339 KUH
Perdata.

i. Asas Kebiasaan

Asas inimenyatakan bahwa hal - hal
yang menurut kebiasaan secara diam -
diam selamanya dianggap di perjanjikan.
Asas initersimpul dari pasal 1339 juncto
1347 KUH Perdata.

Ada empat (4) akibat hukum yang timbul
dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah,
yaitu:
a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai

undang-undang t,

b. Asas janji itu mengikat
c. Asas kebebasan berkontrak

d. Perjanjian tak dapat dibatalkan secara
sepihak

Tentang Transaksi Jual Beli Melalui Dunia
Maya

Konsumen dalam transaksi melalui dunia

maya (E-Commerce) memilikiresiko yanglebih
besar dari pada penjualnyaatau merchantnya.
Dengan kata lain hak-hak konsumen dalam
transaksi E-Commerce lebih rentan untuk

dilanggar. Hal ini disebabkan karena
karakteristik dari E-Commerce, yakni tidak
terjadi pertemuan secara fisik antara
konsumen dengan penjualnya.

Didalam transaksi secara elektronik para
pihak dalam melakukan perjanjian tidak
memerlukan tatap muka secara langsung, para
pihak dalam melaksanakan perjanjian tidak
akan bertemu sebelum perjanjian atau bahkan
sama sekali tidak akan pernah bertemu.

Perjanjiandiera digitalmenggunakan data
digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan
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data digital sebagai media dalam melakukan
perjanjian akan memberikan efisiensi yang
sangat besar bagi perusahaan-perusahaan
yang menjalankan bisnisnya di internet.

Suatu transaksi E-commerce juga
merupakan suatu perjanjianjualbeliyang sama
dengan jual beli konvensional pada umumnya.
Di dalam suatu transaksi E-commerce juga
mengandung suatu asas konsensualisme,
yang berarti kesepakatan dari kedua belah
pihak.

Dalam transaksi E-commerce pengguna
an klausula baku adalah hal mutlak. Dalam

pasal 1 ayat (10) Undang Periindungan
Konsumen, yang dimaksud dengan klausula
baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
dokomen dan/atau perjanjian yang mengikat
dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Tujuan dibuatnya klausula baku adalah
untuk memberikan kemudahan dari pihak yang
bersangkutan. Pada saat sekarang sangatlah
tidak mungkin bagi pelaku usaha untuk
membuat perjanjian dengan konsumen satu
persatu, karena jumlah konsumen sangat
banyak, jika harus membuat satu persatu
perjanjiannya akan menyita banyak waktu,
tenaga dan biaya. Oleh karena itu, pelaku
usaha membuat suatu perjanjian yang telah
dibuat sebelumnya lalu diberikan kepada
konsumen dalam bentuk formulir dan

konsumen hanya tinggal menanda tangani
tanpa bias mendiskusikannya terlebih dahulu
isi dari perjanjian tersebut (Muliadi Nur, Asas
Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya
dengan Perjanjian Baku (Standard Contract)
http: //pojok hukum.blogspot.com/2008/03/
standard-constract- html).

Perjanjian baku disebut juga perjanjian
standar, dalam bahasa Inggris disebut Stan
dard Contract, atau standard Agreement. Kata
baku atau standard artinya tolok ukur yang
dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi
setiap konsumen yang mengadakan hubungan
hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan
dalam perjanjian baku meliputi model,
rumusan, dan ukuran (Abdul Kadir
Muhammad, 1992,6).

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi
dalam tiga jenis yaitu:
a. PerjanjianBaku Sepihak

Perjanjian yang isinyaditentukan oleh
pihak yang kuat kedudukannya di dalam
perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal

Periindungan Konsumen dalam Transaksi... 31

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ini ialah pihak kreditur yang lazimnya
mempunyai posisi kuat dibandingkan

vsssr

, b. Perjanjian Baku yang ditetapkan oleh
pemerintah

Misalnya perjanjian baku yang
mempunyai obyek hak-hak atas tanah
dalam bidang agraria misalnya dapat
dilihat formulir-formulir perjanjian
sebagaimana yang diatur dalam SK
Menteri Dalam Negeri tanggal6Agustus
1977 No. 104/DJA/1977, yang berupa
antara lainakta jual beli model 1156 727,
Akta Hipotik Model 104 5055.

c. Perjanjian Baku yang ditentukan di
lingkungan Notaris atauAdvokat

Terdapat perjanjian-perjanjian yang
konsepnya sejak semula sudah disedia-
kan untuk memenuhi perniagaan dari
anggota masyarakat yang meminta
bantuan notaris atau advokat yang
bersangkutan yang dalam kepustakaan
belanda biasa disebut dengan "contrak
model" (Muliadi Nur, Asas Kebebasan
Berkontrak dalam Kaitannya dengan
Perjanjian Baku (Standard Contract) http:
//pojok hukum.blogspot.com/2008/03/
standard-constract- html)

Dalam perjanjian baku terdapat ciri-ciri
yang harus sesuai dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat dengan caramengikuti
dan menyesuaikan perkembangan tuntutan
yang adadalam masyarakat.Akan tetapi dalam
perjanjian baku lebih sering mencerminkan
kepentingan pelaku usaha bukan dari
kepentingan konsumen. Hal ini karenaposisi
yang tidak seimbang antara konsumen dengan
pelaku usaha.

Dengan pembakuan syarat-syarat
perjanjian, kepentingan ekonomi pelaku usaha
lebih terjamin karena konsumen hanya
menyetujui syarat-syarat yang disodorkanoleh
pelaku usaha. Di sini pihak konsumen tidak
bisamemprotes isi dari padaperjanjian, karena
dalam website yang menampilkan perjanjian
tersebuttidak mempunyai opsi(pilihan) untuk
merubah perjanjian. Apabila dalam
perdagangan konvensional persetujuan
terhadap klausula baku tersebut dilakukan
dengan perbuatan penandatanganan, maka
dalam transaksi dunia maya persetujuan
dilakukan dengan mengklik pilihan setuju/OK/
yes. Perbuatan mengklik tersebut dapat
diartikan akseptasi atau sama dengan
penandatangan.

Bisnis secara on-line tersebut memang
sebuah bisnis yang mengandalkan akses
internet dan menjacjfjfcarcdunia maya sebagai
pasaruntuk promos! d^in berjual beli.

Dengan cara kerjaseperti itu, maka ada
kemungkinan terjadi sengketa antara
konsumen dengan produsen misalnya:
a. Barang atau jasa diterima tidak tepat

waktu. Hal seperti ini jelas bisa sangat
merugikan konsumen bila barang/jasa
tersebut diperiakukan secepatnya oleh
konsumen.

b. Pembayaran telah dilakukan namun
barang atau jasa tidak diperoleh dalam
perdagangan on-line, kasus yang sering
terjadi adalah ketika konsumen telah
membayar atau mentransver sejumlah
uang kepada produsen, namun barang
atau jasayang dikehendaki tersebutjustru
tidak diterimaoleh pembeli, bahkan sering
kali produsen tiba-tiba menghilang.

c. Barang atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan yang ditawarkan. Sering
kali konsumen dirugikan karena barang
dan jasayang diterima dari produsen tidak
sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya:
barang cacat/rusak, barang palsu, barang
tidak sesuai dengan kwalitas yang
dijanjikan.

C. Hasil Pembahasan

1. Periindungan Konsumen Dalam Transaksi
Jual Beli Melalui Dunia Maya

Dalam Undang-undang Periindungan
Konsumen penggunaan klausula baku pada
prinsipnya tidak dilarang. Namun yang periu
dikhawatirkan adalah pencantuman klausula
eksonerasidalamperjanjian tersebut.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang
mengandung kondisi membatasi atau bahkan
menghapus sama sekali tanggungjawab yang
semestinya dibebankan kepada pihak
produsen.

Karena itu dalam pasaM8Undang-undang
Periindungan Konsumen memberikan
persyaratan bahwa:

a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula bakupadasetiap
dokumen dan/atauperjanjian apabila:
1) menyatakan pengalihan tanggung

jawab pelaku usaha;
2) menyatakan bahwa pelaku usaha
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berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;

3) menyatakan bahwa pelaku usaha
berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;

4) menyatakan pemberian kuasa dari
konsumen kepada pelaku usaha,
baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan
dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;

5) mengatur perihal pembuktian atas
hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen;

6) memberi hak kepada pelaku usaha
untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan
konsumen yang menjadi obyek jual
beli jasa;

7) menyatakan tunduknya konsumen
kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam
masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya;

8) menyatakan bahwa konsumen
memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan,
hak gadai, atau hak jaminan terhadap
barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran.

b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan
klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit teriihatatau tidak dapat dibaca secara
jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti.

c. Setiap klausula baku yang telah
ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi
hukum.

d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan
klausula baku yang bertentangan dengan
Undang-undang ini.

Kemudian juga harus diperhatikan pasal
16 Undang-undang Periindungan Konsumen
bagi pelaku usaha dalam transaksi dunia maya/
E-commerce, dimana pelaku usaha dalam
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menawarkan barang dan/atau jasa melalui
pesanan dilarang untuk:
a. tidak menepati pesanan dan/atau

kesepakatan waktu penyelesaian sesuai
dengan yang dijanjikan.

b. tidak menepatijanji atas suatu pelayanan
dan/atau prestasi.

Meskipun hak-hak konsumen di Indone
sia telah diatur secara jelas dalam Undang-
undang No.8tahun 1999tentang Periindungan
konsumen, kenyataannya masih banyak
kasus-kasus penipuan perdagangan secara
online yang masuk dalam laporan kepolisian.

DalamUndang-undang No. 8 tahun 1999
penyelesaian sengketa konsumen dibagi
menjadi 2 macam yaitu:
a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

yaitu:

1) penyelesaian sengketa secara damai
oleh para pihak.

2) penyelesaian sengketa melalui
Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dengan mempergunakan
mekanisme konsiliasi, mediasi atau
arbitrase.

b. Penyelesaian melalui pengadilan baik
perdata maupun pidana.

Haltersebut jelas diatur dalam pasal
23 Undang-undang No. 8 tahun 1999 yang
menyatakan pelaku usaha yang menolak
dan/atau tidak member tanggapan dan
atau tidak memenuhi ganti rugi atas
tuntutan konsumen sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat
melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen atau mengajukan ke Badan
Peradilan di tempat kedudukan
konsumen.

Dalam pasal 45 Undang-undang tersebut
juga menyatakan bahwa:
a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat melalui lembaga yang
bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan
peradilan umum.

b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan suka rela
para pihak yang bersengketa.

c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggung jawab
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pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
undang.

d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang - Undang
nomer 8 tahun 1999 tentang periindungan
konsumen memberikan pengertian badan
penyelesaian sengketa konsumen adalah
badan yang bertugas menangani dan
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha
dan konsumen. Secara khusus fungsi badan
penyelesaian konsumen(BPSK) adalah
sebagai alternatif penyelesaian sengketa
konsumen diluar pengadilan, dan lembaga ini
dibentuk di kabupaten atau kota. Adapun tugas
dan wewenang BPSK seperti yang tercantum
dalam pasal 52 Undang - Undang periindungan
konsumen yaitu:
a. Melaksanakan] penanganan dan

penyelesaian sengketa konsumen,
dengan cara melalui mediasi atau
arbitrase atau konsiliasi

b. Memberikan konsultasi periindungan
konsumen

c. Melakukan pengawasan terhadap
pencantuman klausula baku

d. Melaporkan kepada penyidik umum
apabila terjadi pelanggaran ketentuan
dalam Undang - Undang ini

e. Menerima pengaduan, baik tertulis
maupun tidak tertulis, dari konsumen
tentang terjadinya pelanggaran terhadap
periindungan konsumen

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan
sengketa periindungan konsumen

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga
telah melakukan pelanggaran terhadap
periindungan konsumen

h. Memanggil dan menghadirkan saksi,saksi
ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap
Undang-Undang ini

i. Meminta bantuan penyidik untuk
menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli atau setiap brang sebagaimana di
maksud pada huruf g, dan huruf h, yang
tidak bersedia melnenuhi panggilan badan
penyelesaian sengketa konsumen

j. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai
surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan pemeriksaan

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau
tidak adanya kerugian dipihak konsumen

I. Memberitahukan putusan kepada pelaku
usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap periindungan konsumen.

Sesuai ketentuan pasal 52 huruf (a)
Undang -Undang nomer 8 tahun 1999
ditegaskan bahwatugas dan wewenang BPSK
melaksaanakan penanganan dan penyelesaian
sengketa dengan cara melalui mediasi atau
arbitrasi atau konsiliasi.Tata cara penyelesaian
sengketa konsumen melalu BPSK diatur
dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan nomer 350/MPP/Kep/2002.

Penyelesaian sengketa konsumen oleh
BPSK melalui cara mediasi atau konsiliasi
atau arbritasi dilakukan atas pilihan dan
persetujuaan para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa konsumen ini bukan
merupakan proses penyelesaian sengketa
secara berjenjang.

Mediasi sebagai salah satu alternatif
penyelesaian diluarpengadilan, ditempuh atas
inisiatif salah satu pihak atau para pihak
dimana majelis BPSK bersifat aktif sebagai
pemerantara dan atau penasehat. Pada
dasamya mediasi adalah suatu proses dimana
pihak ketiga atau pihak luar yang netral
terhadap sengketa, mengajak pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan sengketa
sesuai dengan yang telah di sepakati, peran
mediator disana sangat terbatas pada
hakekatnya hanya menolong untuk mencari
jalan keluardari persengketaan yang mereka
hadapi sehingga hasil penyelesaian
sepenuhnya pada kesepakatan para pihak
sehingga semua tergantung pada etikat baik
para pihak untuk mematuhinya.

Arbritasi adalah proses penyelesaian
sengketa konsumen diluar pengadilan yang
dalam hal ini para pihak yang bersengketa
menyerahkan sepenuhnya penyelesaian
sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian
konsumen dengan cara arbritasi, para pihak
memilih arbitrator dari anggota BPSK yang
berasal dari unsur pelaku usaha,unsure
pemerintah dan konsumen sebagai anggota
majelis. Kelebihan penyelesaian sengketa
melalui arbritasi ini, keputusannya langsung
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan memikat para pihak. Putusan arbritasi
memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga
apabila ada pihak yang dikalahkan tidak
mematuhi putusan secar sukarela, maka pihak
yang menang dapat meminta eksikusi ke
pengadilan.

34 Bestuur EdisiOl Oktober2012-Januari2013 Periindungan Konsumen dalam Transaksi...

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Konsiliasi adalah proses penyelesaian
konsumen yang ditempuh atas inisiatif salah
satu pihak atau para pihak dimana majelis
BPSK bertugas sebagai pemerantara antara
para pihak yang bersengketa. Dalam konsiliasi,
seorang konsiliator akan mengklarifikasikan
masalah-masalah yang terjadidan bergabung
ditengah tengah para pihak, tetapi kurang aktif
dibandingkan dengan seorang mediatr dalam
menawarkan pilihan pilihan penyelesaian suatu
sengketa.

D. Simpuian

Dari uraian yang telah dipaparkan tersebut
maka Undang-undang Periindungan Konsumen
telah memberi periindungan hukum bagikonsumen
yang"melakukan jual beli melalui dunia maya,
dengan telah diatumya

1. Penggunaan klausula baku, dalam jual beli
melalui dunia maya/E-commerce harus
memperhatikan Pasal 16 dan 18 Undang-
undang Periindungan Konsumen.

2. Upaya hokumyang biasdilakukan bila terjadi
sengketa

a. melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dengan cara mediasi, arbitrase
dan konsiliasi.

b. melalui peradilan umum baik perdata
maupun pidana.

Meskipun demikian penulis tetapmenyarankan
sikap kehati-hatian dari konsumen untuk
menghindari dari hal-hal yang tidak diharapkan,
ketika melakukan transaksi diduniamaya.
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