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ABSTRAK 

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI 

ONLINE 

(Studi kasus di kota mataram) 

 

ANDI HARTINA 

D1A 014 029 
 

 

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui peran penting asas itikad baik 

didalam pembuatan perjanjian jual beli online  yang ditinjau dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-Undangan,pendekatan 

konseptual, dan pendekatan sosiologi.kesimpulannya yaitu penerapan asas itikad 

baik sangat diperlukan antara pihak penjual dan konsumen dalam melakukan jual 

beli online agar tidak terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak dan pemerintah 

juga menjamin kepastian hukum dalam untuk memberikan perlindungan terhadap 

konsumen. 

 

Kata Kunci ; penerapan asas itikad baik. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to find out the important role of good faith principle in the 

making of online sale agreement based on Civil Code, Law Number 8 Year 1999 

on Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 on Information and 

Electronic Transaction This research is an empirical legal research using the 

approach of legislation-the invitation, the conceptual approach, and the sociology 

approach. In conclusion, the application of good faith principle is needed between 

the seller and the consumer in buying and selling online in order to avoid 

wanprestasi between both parties and the government as well ensure legal 

certainty in order to provide protection to consumers. 

Keywords ; the application of good faith principles. 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan moderen saat ini dengan fasilitas media elektronik 

menjadi salah satu media andalan untuk melakukan suatu komunikasi dan bisnis. 

Pengaruh internet dapat memunculkan banyaknya pelaku bisnis  di Indonesia 

yang semakin maju dan berkembang begitu pula dengan peminat jual beli malalui 

media online ini semakin banyak karena proses transaksinya yang cukup mudah 

dilakukan. Alat-alat komunikasi seperti computer, laptop, dan smartphone sangat 

memudahkan masyarakat  untuk melakukan transaksi jual beli media online atau 

internet.  

Maka sehubung dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut 

memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum 

misalnya melakukan jual beli dengan seseorang yang tidak diketahui atau tidak 

dikenal sebelumnya, karena pada era modern ini cenderung ingin mempunyai 

barang dan kualitas berbeda dari orang lain, maka itu yang menyebabkan 

seseorang untuk membeli suatu barang langsung keperusahannya tanpa harus 

mencari jenis barang ditoko yang banyak jenisnya dengan orang lain dengan 

melalui perdagangan  jual beli media online tersebut. 

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini di kenal 

dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. E –commerce 

merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan 

komputer yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefesienkan waktu 

sehingga seseorang dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa 
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ada tatap muka antara kedua belah pihak. Bertransaksi jual beli e-commerce ini 

dianggap praktis, cepat, dan mudah sehingga banyak masyarakat dan mulai 

mencoba bisnis via e-commerce. Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan 

penjual tertarik melakukan melalukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya 

promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan 

kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai,  

karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun. Setelah pihak pembeli benar-

benar yakin akan pilihannya maka pihak pembeli hanya tinggal menekan menu  

yang telah disediakan oleh pihak penjual sebagai tanda sepakat atas isi perjanjian 

yang telah ada, tanpa perlu membutuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada 

umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. 

Sehinnga para pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk mengadakan suatu 

perjanjian dan adapula transaksi jual beli online yang tidak perlu menggunakan 

tanda tangan elektronik seperti seseorang yang melakukan bisnis keci-kecilan 

melalui internet. 

Setelah terjadinya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka 

konsumen melakukan pembayaran, dengan mengirimkan nomor rekeningnya 

sebagai tanda pembayaran atas barang yang di beli atau dengan cara mentransfer 

uang ke nomor rekening penjual/perusahaan, setelah itu baru barang akan dikirim 

oleh penjual ke alamat pembeli tersebut. Proses transaksi jual beli secara online 

pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses jual beli secara langsung. 

Transaksi secara e-commerce menggunakan kontrak jual beli yang disebut 

kontrak elektronik, dimana para pihak dalam membuat kontra harus sama-sama 
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memberikan dan meminta dipenuhinya hak dan kewajiban pada pihak yang lain 

sehingga mendapatkan pemenuhan kebutuhan. 

Akan tetapi walaupun internet ini memiliki nilai positif bagi suatu 

perusahaan dan masyarakat pada umumnya pasti juga internet juga memiliki nilai 

negatif pula, karena perjanjian jual beli melalui media online atau internet 

dilakukan di dunia maya, dimana antara pihak tidak bertemu secara langsung 

untuk melakukan negosiasi, dan jenis produk yang dijadikan sebagai objek pun 

hanya sebatas gambar yang ditawarkan tanpa melihat secara langsung kapasitas 

dan kelayakan dari suatu barang tersebut. Namun demikian bertranssaksi secara 

online memiliki kendala terutama dalam hal itikad baik para pihak, dalam 

praktiknya jual beli online adanya banyak pihak yang melakukan wanprestasi. 

 Maka dari sinilah kita melihat apakah pelaksanaan perjanjian jual beli ini 

di lakukan dengan jujur atau dilakukan dengan itikad baik oleh masing-masing 

pihak seperti yang diterapkan di dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1320 tentang 

syarat suatu perjanjian, dan Pasal 1338 ayat (3) tentang suatu perjanjian harus 

dilakukan dengan itikad baik.
1
 

Meskipun Undang-Undang tentang informasi dan transaksi Elektronik 

sudah ada akan tetapi tidak terlepas juga dari banyak sekali persoalan dan 

permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang melakukan perjanjian jual-beli 

melalui internet, dikarenakan masih banyak pihak pembeli (buyer) yang belum 

tahu dan mengerti tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

                                                             
1
 Neni sri imaniyati, hukum bisnis, Yogyakarta: Graha ilmu, 2013, hlm. 255. 
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Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga para pembeli ataupun masyarakat 

pada umumnya belum tahu bagaimana sistematika pelaksanaan transaksi jual beli. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini antara lain: 1. 

Bagaimana pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian jual beli online ? dan 2. 

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak pembeli atau konsumen yang 

beritikad baik dalam transaksi jual beli melalui internet apabila terjadi 

wanprestasi? 

Tujuan dari penelitian ini yaitu ; a.  Untuk mengetahui bagaimana proses 

pelaksanaan itikad baik dalam transaksi jual beli melalui media online atau 

internet di tinjau dari Pasal 1338 KUHPerdata., dan b.  Untuk megetahui 

bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pembeli atau konsumen yang 

beritikad baik dalam transaksi jual beli melalui internet apabila terjadi wanprestasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, 

manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu ; 1. 

Pendekatan perundang-undangan (state approach), 2. Pendekatan konseptual 

(conceptualapproach), dan 3. Penedekatan sosiologis. 
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II. PEMBAHASAN 

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online 

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online 

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana 

telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengenai asas itikad 

baik, yang betbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 

Dalam perjanjian jual beli online atau internet pun harus dilakukan dengan itikad 

baik. Agar seluruh rangkaian proses jual beli berjalan lancar dan tidak merugikan 

salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut. Itikad baik dalam 

sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad 

baik ada pada saat negoisasi persepakatan perjanjian, itikad baik dalam suatu 

perjanjian harus ada sebelum terjadinya kesepakatan, dan saat pelaksanaan 

perjanjian hingga telah terpenuhi kesepakatan tersebut.
2
 

Itikad baik sudah ada sejak fase prakontrak dimana para pihak memulai 

melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksaan kontrak. 

Namun dalam kenyataanya itikad baik seseorang sulit diterka, karena itikad baik 

merupakan keaadan batiniah seseorang yang tidak bias dilihat secara kasat mata.  

Dalam jual beli dalam konvensional proses jual beli dilakukan secara langsung, 

lebih mudah untuk mengetahui apakah masing masing pihak sama sama memiliki 

itikad baik atau tidak. Sedangkan dalam jual beli online pihak penjual atau yang 

melakukan usaha akan memperlihatkan barang yang akan dijualnya di jejaring 

sosial maupun media lainnya yang dapat digunakan secara online. 

                                                             
2
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2006, hlm. 5. 
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Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan 

yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik 

merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam 

perjanjian.
3
 

Transaksi jual beli melalui e-commerce, biasanya akan didahului oleh 

penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. 

Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website 

situs di internet atau melalui media jejaring sosial seperti facebook, twitter, yahoo 

mesenger bahkan blackberry messenger. Transaksi melalui website situs ini 

biasanya dilakukan bagi mereka yang para melakukan transaksi belum mengenal 

satu sama lain. Akan tetapi transaksi yang dilakukan melalui media jejaring sosial 

seperti facebook atupun yahoo messenger ini dilakukan melalui chatting dan 

biasanya penjual dan pembeli ini sudah kenal atau sudah pernah bertransaksi 

sebelumnya, jadi sudah tumbuh kepercayaan. Model transaksi melalui website 

atau situs yaitu dengan cara ini penjual menyediakan daftar atau katalog barang 

yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual.  

                                                             
3 Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 

140. 

 



x 
 

Berbelanja dengan mengunakan order form merupakan salah satu cara 

berbelanja yang paling sering digunakan dalam e-commerce. Dengan cara 

inibmerchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual. Saat tahap 

order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam 

bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Dalam sebuah 

halaman order form, sesi penawaran produk terbagi menjadi empat bagian, yaitu 

:a.Check box yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada customer untuk 

memiliki produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga 

bertanda check. b.Penjelasan produk yang ditawarkan. c.Kuantitas barang yang 

dipesan. d.Harga untuk tiap – tiap produk. 

    Selain tabel produk ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis – jenis 

pembayaran yang ditawarkan berbeda – beda sesuai dengan layanan yang 

disediakan oleh penjual, seperti dengan kartu kredit, transfer lewat bank, check 

dan lain-lain. Pada saat pengisian form, pembeli diminta untuk mengisi formulir 

yang berisi informasi kontak untuk pembeli. Pada bagian ini dipasang sistem 

keamanan, misalnya SSL (Secure Sockets Layer) untuk melindungi dari tindakan 

penipuan. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh pembeli telah 

memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid maka penjual akan mengirimkan 

berita konfirmasi kepada pembeli dalam bentuk e-mail.  

 Setelah semua ketentuan dan pembeli telah melakukan pembayaran dan 

diterimah oleh penjual maka proses selanjutnya adalah kewajiban penjual atas 

barang yang dibeli oleh pembeli. Apabila produk tersebut berbentuk jasa atau 

instruksi yang bisa dikrim melalui internet maka seketika itu juga akan dikirim 
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oleh penjual. Akan tetapi beda halnya apabila produk itu berupa barang. 

Pengiriman barang  tentunya disesuaikan dengan pesanan sebagaimana yang telah 

terterah dalam katalog. Pengiriman biasanya dilakukan melalui ekspidisi atau jasa 

pengiriman barang seperti Pos Indonesia, Tiki Online, JNE dan lain sebagainya. 

Jangka waktu pengiriman barang biasanya sudah terterah dalam kesepakatan oleh 

masing-masing pihak dan pada umumnya adalah sesuai jarak geografis anatara 

penjual dan pembeli. 

Adapun pihak-pihak yang yang terkait dalam jual beli online yaitu: 

Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui 

internet sebagai pelaku usaha a. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang 

tidak dilarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau 

pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang 

ditawarkan oleh pejual atau pelaku usaha/merchant.b. Bank sebagai pihak 

penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku 

usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan 

pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang 

berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini 

bank. c. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet,Di dalam KUH 

Perdata di atur mengenai perjanjian jual beli (Pasal 1475 KUH Perdata) dan asas 

itikad baik yang diatur dalam Buku III KUH Perdata bab ke II bagian ke tiga 

tentang akibat persetujuan-persetujuan yaitu pada Pasal 1338 ayat 3 yang 

menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 

 

Jual beli diatur diatur dalam Buku III bab V dimulai dari Pasal 1457 KUH 

Perdata yang menyatakan: 

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang dijanjikan.” 
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Perjanjian jual beli pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh penjual dan 

pembeli disuatu tempat tertentu untuk dapat melakukan transaksi secara langsung 

terkait dengan barang yang menjadi obyek dalam jual beli. Transaksi jual beli 

yang dilakukan secara langsung dan bertatap muka ini disebut jual beli secara 

konvensional. Jual beli secara konvnsional ini sebenarnya cara paling aman dalam 

proses transaksi jual beli. Namun pada saat ini banyak masyarakat lebih memilih 

cara praktis, karena lebih menghemat waktu, tenaga, dan modal. Karena sesuatu 

yang lebih praktis memang banyak dipilih oleh masyarakat karena dapat 

mempermudah dalam bertransaksi. 

Semakin pesatnya kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat 

dalam menemukan suatu caradalam melakukan transaksi dalam jual beli agar 

lebih mudah karena dimanapun dan kapanpun tetap dapat melakukan transaksi, 

kecanggihan teknologo ini tidak dipungkiri telah banyak membantu dalam 

kegiatan jual beli. 

Adapun pengertian Teknologi Informasi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang 

Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah 

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer dan atau media elektronik lainnya.” 

Jual beli online atau transaksi jual beli melalui internet adalah suatu 

perjanjian jual beli yang dilakukan secara tidak langsung oleh penjual dengan 

pembeli. Jual beli melalui internet ini merupakan transformasi modern dari proses 

jual beli konvensional. 
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Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan hasil wawancara dengan saudari 

Baiq Noviana sebagai seorang pembeli yang mengatakan bahwa dalam melakukan 

perjanjian jual beli online, terkadang masih timbul rasa takut dan kurang percaya 

dan ketidak nyamanan dalam melakukan transaksi, karena belum yakin apakah 

penjual tersebut dapat dipercaya atau tidak, takut akan mengalami kerugian dan 

tertipu oleh penjual. Saudari Baiq Noviana juga pernah mengalami kekecewaan 

saat berbelanja online karena saat berbelanja online barang yang dia pesan tidak 

sesuai dengan gambar yang tertera di online shop tersebut.  

Keadaan seperti ini memang sudah banyak terjadi dalam jual beli online, 

karena banyaknya online shop tidak memberikan informasi yang sebenarnya 

terhadap barang yang dia perjual belikan sehinnga membuat para pihak pembeli 

menjadi kecewa saat menerima barang tersebut. Seharusnya penjual melakukan 

itikad baik dengan menjelaskan keadaan barang dan memberikan gambar barang 

tanpa mengguanakan efek kamera agar pihak pembeli tidak merasakan 

kekecewaan saat membeli barang. 

Transaksi jual beli melalui internet, tidak terlepas dari konsep dasar 

perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan 

bahwa “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.”  

Transaksi jual beli online ini juga tidak terlepas dari ketentuan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 

adapun pengertian informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menyatakan 

bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
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termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, 

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbo, atau perforasi 

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya.” 

Adapun ketentuan Undang-undang tentang informasi dan transaksi 

elektronik adapun pengertian informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) 

menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan atau media 

elektronik lainnya.” 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Atau Konsumen Yang 

Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Apabila Terjadi 

Wanprestasi. 

Pengertian Konsumen Dan Hukum Perlindungan Konsumen 

Pengertian Konsumen  

Defenisi konsumen Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 

Tahun 1999 Tentang Lapangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, menyatakan bahwa,  “ Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna 

barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orasng 

lain ”. 

Pengertian konsumen menurut Undang-undang perlindungan konsumen 

Pasal 1ayat (2) menyatakan bahwa, “ konsumen adalah setiap pemakai barang 
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dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”.  

Adapun unsur-unsur dalam pengertian konsumen adalah: a. Setiap orang  

Subjek yang disebut dengan konsumen berarti orang yang berstatus pemakai 

barang dan/atau jasa. Istilah orang sebenarnya dapat menimbulkan keraguan 

apakah orang atau termasuk juga badan hukum. Dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tidak menyebutkan produsen sebagai lawan dari 

konsumen tetapi lebih tepat pelaku usaha, yang bermakna lebih luas yaitu dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 

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

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hokum yang di- dirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam   berbagai bidang ekonomi.” Jadi pelaku 

usaha yang disebutkan disini adalah orang alamiah dan badan hukum.b.Pemakai  

Sesuai dari penjelasan dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, kata konsumen menekankan pada konsumen akhir. Konsumen tidak 

hanya setiap orang yang membeli (buyer) tetapi semua orang atau badan hukum 

yang mengkonsumsi barang dan jasa.c.Barang dan Jasa Kata barang dan jasa yang 

ditentukan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen diganti dengan kata 

Produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai 

benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak 
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bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipegang, 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. d. Yang tersedia 

dalam masyarakatBarang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah 

harus tersedia dipasaran yang dapat dilihat dari rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf e 

Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun pada zaman sekarang tidak lagi 

dituntut hal demikian oleh masyarakat. Misalnya di Indonesia telah banyak 

berkembang perusahaan pengembang (developer) perumahan, yang mengadakan 

transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi yang dikenal dengan istilah 

booking. e.Bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. 

Unsur ini berupaya untuk memperluas defenisi dari konsumen dan 

kepentingannya. Kepentingan akan barang dan jasa itu tidak hanya tergantung 

pada pemakaian untuk diri sendiri dan keluarga tetapi juga barang dan jasa 

diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarga), bahkan untuk 

makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.f. Tidak untuk diperdagangkan 

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dipertegas 

hanya sebatas pemakai akhir yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhannya, keluarga atau pada umumnya untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya yang bersifat non komersial. 

Pengertian hukum perlindungan konsumen 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pasal 1 ayat 

1. menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan pada konsumen. 

Artinya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal 

perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Meskipun Undang-undang 

Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen 
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bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan 

penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.” 

 

Asas dan tujuan perlindungan konsumen 

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang merupakan asas-asas dari perlindungan konsumen 

adalah: a. Asas manfaatYaitu segala upaya yang dilakukan dengan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku secara keseluruhan. 

Dengan kata lain, tidak boleh hanya satu pihak saja yang mendapatkan manfaat 

sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian yang dikenal dengan istilah tidak 

boleh memperoleh manfaat di atas kerugian orang lain.b. Asas keadilan Hukum 

perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun prlaku usaha, jadi 

tidak hanya membebani pelaku usaha dengan tanggung jawab, tetapi juga 

melindungi hak dan kepentingannya. Tidak hanya pro kepada konsumen. Hal ini 

dikarenakan tidak selamanya sengketa konsumen itu diakibatkan atas kesalahan 

pelaku usaha saja, tetapi juga dapat diakibatkan atas kesalahan konsumen yang 

terkadang tidak tahu akan kewajibannya atau terburu buru menyetujui ketentuan-

ketentuan yang terdapat klausula baku, contohnya tanpa membaca terlebih dahulu 

sehingga ketika terjadi sengketa langsung menuduh pelaku usaha yang berbuat 

jahat padanya. c. Asas keseimbangan Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk 

memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha, 

konsumen maupun pemerintah sebagai pengawas dari hubungan hukum yang 

terjadi dalam transaksi perdagangan antara pelaku usaha dan konsumen. d. Asas 

keamanan dan keselamatan ,Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan 
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kepastian keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan produk yang 

diproduksi oleh pelaku usaha yang beredar dipasaran untuk dikonsumsi ataupun 

digunakan. e. Asas kepastian hukum Asas ini bertujuan untuk memberikan 

jaminan dan kepastian hukum agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus 

membebankan seseorang. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan  

Peranan asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan suatu 

perjanjian jual beli online. Asas itikad baik menjadi penting sidalam pembuatan 

perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya pihak konsumen harus 

mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait barang yang ditawarkan oleh 

pihak online shop dan pihak online shop harus beritikad baik denga menjelaskan 

keadaan barang secara rinci dan keadaan barang yang sebenarnya, begitu pula 

dengan konsumen juga harus beritikad baik dengan membayar harga barang yang 

telah dipesan dan memberikan alamat lengkap kepada pelaku usaha. Asas itikad 

baik ini memiliki peranan yang sangat penting  didalam pembuatan suatu 

perjanjian, termasuk perjanjian jual beli online karena dapat meminimalisir 

kemungkinan terjadinya praktek penipuan didalam transaksi jual beli online.1. 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online, 

dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi, dengan alasan 

hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak 

elektronik. Tidak terpenuhinya kewajiban ini berarti telah terjadi pelanggaran hak 

bagi pihak pembeli dan akibat hukumnya adalah menimbulkan suatu kerugian. 

Perlindungan hukum didasarkan  didasarkan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini memberikan perlindungan 

hukum terhadap orang-orang yang merasa dirugikan. Pengesahan UU Informasi 

dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk kepastian hukum kepada masyarakat 
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terkait dengan sengketa-sengketa yang terjadi melalui media teknologi informasi 

yang memberikan keadilan dan kemanfaatan.  

Saran 

1. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli online, sebaiknya 

lebih mengedepankan pelaksanaan itikad baik didalam pemenuhan perjanjian, 

baik dalam hal keterbukaan informasi Maupin dalam hal pengiriman dan 

pembayaran barang yang dipesan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi 

permasalahan yang dialami oleh para pihak yang bersepakat didalam perjanjian 

jual beli online.2. Pemerintah harus berperan aktif didalam perlindungan bagi para 

pihak dalam perjanjian online, dibutuhkan suatu sistem dengan pengaduan yang 

cepat dan mudah didalam penyelesaian permasalahan yang dialami para pihak 

yang bersangkutan. Ada baiknya juga aparat hukum mengeluarkan daftar hitam 

(blacklist) pengguna akun yang telah terbukti merugikan para pihak. Hal ini 

memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik  didalam 

perjanjian jual beli online. 3. Melakukan sosialoisasi mengenai Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat dapat memahami dan 

mengetahui tentang perjanjian jual beli online. Tujuan sosialisasi ini agar 

masyarakat  dapat melaksanakan transak e-commerce sesuai aturan yang berlaku 

sehinnga tidak terdapat kendala dalam pelaksanaanya. 
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