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ASPEK HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE 

DITINJAU DARI KUH PERDATA 

MUHAMMAD AINUL YAQIN 

D1A 212 312 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  saat terjadinya jual-beli apakah 

tanda tangan digital dalam perjanjian jual-beli online dapat dikategorikan sebagai 

suatu alat bukti pada perkara perdata dan perlindungan hukum terhadap para pihak 

perjanjian jual-beli online jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Manfaat 

tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi, memecahkan masalah-masalah dan 

masukan bagi para pembaca yang berkaitan dengan perjanjian jual-beli guna 

memperluas ilmu pengetahuan  tentang perjanjian jual beli online. Jenis penelitian 

yang digunkan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan penelitian, tanda 

tangan digital dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah jika memenuhi 

persyaratan yang tercantum pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.  

Sedangkan dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan para pihak dalam jual-beli 

online sudah diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan konsumen 

mengenai hak dan dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

Kata kunci : Perjanjian Jual Beli Online, Bentuk Perlindungan Hukum 

 

LEGAL ASPECT ON THE IMPLEMENTATION OF ONLINE BUY SELLING 

AGREEMENTS REQUIRED FROM THE BOOK OF THE LEGAL LAW 

ABSTRACT 

This study aims to determine when the occurrence of buying and selling of 

whether digital signatures in an online sale agreement can be categorized as a means 

of evidence in civil cases and legal protection of the parties to the online sale 

agreement if one party to default. Benefits of this paper can be used as a reference, 

solve problems and inputs for readers relating to the sale agreement to expand the 

science of online sales agreements. The type of research used is normative research 

method. Based on research, digital signatures can be categorized as valid evidence if 

they meet the requirements stated in the Electronic Transaction Information Act. 

Whereas in relation to the forms of protection of the parties in the online sale is set 

forth in the Law on Consumer Protection regarding the rights and and obligations of 

consumers and business actors. 

 

Keywords: Online Sale and Purchase Agreement, Forms of Legal Protection 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, pemrakarsanya 

mungkin tidak pernah menduga bahwa dampaknya dikemudian hari akan sedemikian 

hebat. Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa 

disebut dengan dunia maya, proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa 

adanya pertemuan antara para pihaknya yang menggunakan media internet termaksud 

dalam transaksi elektronik. Jual beli online dapat diartikan sebagai salah satu 

perdagangan elektronik dengan menggunakan media internet sebagai alat untuk 

melakukan sebuah transaksi, selain itu e-commerce dapat diartikan sebagai suatu cara 

berbelanja atau berdagang secara online. Jual beli online muncul sebagai sesuatu yang 

berbeda dengan perdagangan konvensional yang cenderung masih menggunakan cara 

manual dan metode-metode tradisional yang disarankan begitu lamban, kurang efektif 

dan efisien. Jual beli online merupakan model bisnis modern yang non face (tidak 

menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan tidak memakai tanda tangan asli. Jual 

beli online adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (data interchange) via 

internet. Transaksi dagang itu terjadi hanya lewat surat menyurat lewat e-mail, 

telekopi dan lainnya mulai dari proses penawaran, pemesanan barang, pembayaran 

transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan murni melalui media internet. 

Apabila syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Undang-Undang Hukum 

Perdata telah terpenuhi, terutama kesepakatan atau persetujuan antara pihak maka 

perjanjian dinyatakan sah terjadi. Tetapi dalam transaksi jual beli online, terjadinya 
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suatu kesepakatan atau perjanjian sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas 

absah dan otentiknya. Adapun peralatan media atau fasilitas elektronik yang 

digunakan dalam proses transaksi jual beli online (e-commerce) ini, yaitu; teleks, 

faxcimile, Elektronik Data Interchange (EDI) dan intenet. Dalam perkembangannya 

transaksi jual beli melalui e-commerce di Indonesia dapat kita lihat dengan semakin 

banyaknya perusahaan-perusahaan mengadakan e-commerce sebagai media transaksi 

yang menjadi sumber baru dalam memperluas dan mempergunakan kesempatan 

untuk melakukan transaksi jual beli dan mencari pasar baru, dengan membuka situs 

internet yang menjadi tempat atau ruang dipostingkan iklan sebagai penawaran untuk 

menarik para pembeli. namun dengan perkembangan e-commerce dan akseptabilitas 

internet sebagai infrastruktur alternative modern dalam dunia perdagangan jual beli 

online tidak berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-

permasalahan. Permasalahan dalam e-commerce antara lain  tentang  masalah 

keamanan merupakan masalah penting karena keberadaannya menciptakan rasa 

kepercayaan bagi para pelaku bisnis, masalah ketersediaan yaitu tentang keberadaan 

informasi yang dibuat dan di transmisikan secara elektronik yang harus tersedia setiap 

kali dibutuhkan. Keaslian data elektronik (data massange) dan tanda tangan elektronik 

(tanda tangan digital). apabila semua unsur atau syarat dalam Pasal 1320 BW tersebut 

terpenuhi berarti suatu perjanjian atau jual beli adalah sah. Akan tetapi dengan adanya 

perkembangan e-commerce tentunya ada ketentuan lain yang belum diatur dalam 

KUHPerdata, antara lain kesepakatan yang pada lazimnya adalah mempertemukan 
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dua pihak dalam suatu tempat kini telah berubah. Kesepakatan bisa dilakukan melalui 

suatu media, yaitu dunia maya dalam hal ini adalah internet atau online. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut dapat diangkat rumusan 

masalah sebagai berikut : 1. Apakah tanda tangan digital dapat dikategorikan sebagai 

suatu alat bukti pada perkara perdata.?. 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum 

terhadap para pihak dalam perjanjian jual-beli online jika salah satu pihak melakukan 

wanprestasi.? 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

saat terjadinya jual beli apakah tanda tangan digital perjanjian jual beli online dapat 

dikategorikan sebagai suatu alat bukti pada perkara perdata, serta untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap para pihak perjanjian jual beli online jika salah satu 

pihak melakukan wanprestasi. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat (S1) 

pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, 

pada khususnya hukum perjanjian, secara praktis dengan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif dan praktisi 

hukum dalam memecahkan masalah. 

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah menggunakan penelitian 

hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan 

perundang-undangan (statute apporoach), pendekatan doktrin/konsep (conceptual 

approach). Jenis bahan hukum yang digunakan disini adalah bahan hukum primer, 
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bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum 

dalam penelitian ini adalah menggunakan cara menghimpun data dan mengkaji data 

kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitati yaitu 

berdasarkan bahan hukum  yang terkumpul atau diperoleh dari praturan perundang-

undangan, dengan metode dedukatif berupa pemaparan suatu permasalahan atau 

proses berpikir yang dimulai dengan menelaah norma-norma/undang-undang secara 

umum yang diikuti dengan penerapan hukum dan diakhiri dengan konsklusi atau 

kesimpulan yang bersifat khusus. Terhadap bahan hukum yang tidak jelas dilakukan 

interprestasi bahan hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat 
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II. PEMBAHASAN 

 

Tanda Tangan Digital Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata 

Tanda tangan digital dibuat untuk membuktikan keotentikan sebuah 

dokumen elektronik/data elektronik dalam sebuah transaksi elektronik. Dengan di 

berlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi 

transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi diwilayah hukum indonesia. 

Jadi setiap kegiatan transaksi yang menggunakan sistem elektronik harus 

mendasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini. 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)memiliki 

asas diantaranya netral teknologi atau keabsahan memilih teknologi. Hal ini termasud 

memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani 

suatu informasi elektronik dan/dokumen elektronik. Asas netral teknologi dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dipahami secara berhati-

hati, dan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sepatutnya menggunakan 

tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah 

selama memenuhi persyaratan sebagai berikut berdasarkan Pasal 11 Undang-undang 

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : 

a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait halnya kepada penanda 

tangan 

b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat  proses penandatanganan 

elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan 
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c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu 

penandatanganan dapat diketahui 

d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda 

Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganannya dapat diketahui 

e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasikan siapa 

penandatangannya, dan 

f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukan bahwa penanda tangan telah 

memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. 

 

Pengakuan alat bukti elektronik ini merupakan suatu langkah maju dalam 

hukum pembuktian. Apabila muncul suatu perkara perdata yang mana 

mempersengketakan dokumen elektronik, maka dokumen tersebut dapat digunakan 

sebagai acuan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara atau hakim yang 

nantinya memutus perkara. 

Berbicara mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, suatu tanda tangan 

elektronik pasti diperoleh dengan adanya suatu transaksi, orang selalu akan 

mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) 

syarat, yakni:
1
 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal 

 

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya 

tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam sebuah transaksi jual 

beli , atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidak membatasi media apa yang 

                                                           
1
  Ahmadi Miru, Sakka Pati,  Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 

BW. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal,67 
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akan digunakan dalam sebuah transaksi jual beli. Demikian pula dengan asas 

kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata dimana para pihak dapat bebas 

menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang 

dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari 

kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut 

merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya. 

Dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan diatas mengenai keabsahan tanda 

tangan digital/digital signature dalam transaksi jual-beli online mengenai keabsahan 

tanda tangan digital jika dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam perkara perdata 

dan/pengakuan dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan digital 

signature, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka pengakuan dokumen elektronik yang 

ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan 

dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi yang 

dibuat dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah jika 

memenuhi persyaratan-persayaratan seperti yang telah atur dalam Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, secara tegas menyebutkan. Kecuali yang 

ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu 

ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :  

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan  

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam 

bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.  
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Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-Beli 

Online Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi 

Sebelum mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian jual beli online sebaiknya agar mengetahui terlebih dahulu tentang 

pengertian perlindungan konsumen. Berikut ini beberapa pengertian dalam 

pembahasan Undang-undang RI. No.8 Tahun 1999:
2
 

a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat , baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga, orang lain, 

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

c. 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 Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat 

dihabiskan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

f. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu 

barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan 

atau jasa yang akan dan sedag diperdagangkan. 

 

 

 

Para Pihak Perjanjian Jual-Beli Online 

 

Dalam dunia e-commerce dikenal dua pelaku, yaitu merchant/pelaku usaha 

yang melakukan penjualan dan buyer/customer/konsumen yang berperan sebagai 

                                                           
2
 Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, Hukum Bisnis (Beberapa Aturan untuk Para Pelaku 

Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Penegakan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan  

Usaha, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2016, hal, 199 
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pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli online melalui 

media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan 

internet dan bank sebagai sarana pembayaran. 

 

Hak Konsumen 

Adapun hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:
3
 

a) Hak atas kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 

dan jasa. 

b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang atau jasa. 

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang 

digunakan. 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila 

barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

  

Apabila dikaitkan dengan hak-hak konsumen pada perjanjian jual beli online 

melalui media internet, maka sebenarnya semua hak konsumen yang dikhawatirkan 

akan kehadiran jual beli online (e-commerce) pada dasarnya telah diatur dalam 

undang-undang perlindungan konsumen ini. Mulai dari hak informasi secara benar, 

jelas dan jujur terkait dengan produk maupun kualitas yang tertera dalam media 

                                                           
3
 Danang Sunyoto., Wika Harisa,Op.cit, Hal.206 



13 
 

internet. Hingga ganti rugi apabila konsumen telah dirugikan dengan produk yang 

tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, semua telah dijamin dalam Pasal 4 Undang-

undang perlindungan konsumen. 

 

Kewajiban Konsumen 

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan kewajiban 

konsumen, yaitu: 

a) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 

b) Berikhtikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 

c) Membayar sesua dengan nilai tukar yang disepakati.  

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

 

 

Hak Pelaku Usaha 

Dalam perjanjian jual-beli secara langsung dan atau jual-beli secara online 

melalui media internet pelaku usaha atau penjual memiliki hak dan kewajiban yang 

sudah diatur dalam Undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen 

berikut adalah Undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban 

pelaku usaha. Pasal 6 UU No 8 Tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu:
4
 

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 

b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

berikthikad tidak baik. 

c) Hak untuk melanjutkan pembelaan diri sepatutnya didalam hukum penyelesaian 

sengketa konsumen. 

                                                           
4
 Danang Sunyoto., Wika Harisa,Op.cit, Hal.207 
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d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang 

diperdagangkan. 

 

Selain diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, dalam undang-undang 

ini juga diatur menegenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam perjanjian jual beli 

online, terhadap hak merima pembayaran mungkin tidak perlu dikhawatirkan lagi, 

karena pada umumnya pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada 

pelaku usaha baru produk dikirim pada konsumen. Hak pelaku usaha yang terpenting 

dalam transaksi jual beli online adalah pemulihan nama baik atau rehabilitasi apabila 

terjadi sengketa atau tindakan yang tidak patut dari konsumen, karna nama baik 

pelaku usaha sangat harus benar-benar terjaga bila ingin melakukan transaksi kembali 

dikemudian hari. 

 

Kewajiban Pelaku Usaha 

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999, yaitu:
5
 

a) Beritikhad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, 

dan pemeliharaan. 

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 

e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba 

barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan-jaminan dan atau garansi 

atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. 

f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang 

diperdagangkan. 

                                                           
5
 Danang Sunyoto., Wika Harisa,Op.cit, Hal.206-207 
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g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengantian apabila barang dan atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 

Kewajiban utama pelaku usaha dalam perjanjian jual-beli online/e-commerce 

melalui media internet adalah memberikan playanan dengan baik dan benar dalam 

setiap tahapan. Mulai dari pemberian informasi dan petunjuk secara benar, pelayanan 

pengiriman produk sesuai dengan perjanjian. Baik terhadap ketepatan waktu maupun 

kesesuaian produk yang diperjanjikan. Pelaku usaha harus bijak dalam menanggapi 

keluhan dan kritik dari konsumen demi memperbaiki kualitas pelayanan terhadap 

konsumen atau pembeli. 

Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis 

menjadi hal terpenting dalam perjanjian jual beli melalui online adalah terdapat 

dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk 

menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab 

yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik. Untuk itu diperlukan 

perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan 

transaksi perdagangan melalui internet. 

Dalam perjanjian jual beli online terdapat dokumen elektronik, biasanya 

dokumen tersebut dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang 

harus dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan dan 

kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.  

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah : 
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a) Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal 

pembayaran, merchant mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan 

pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu 

akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan. 

b) Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa 

pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai 

dengan yang dipesan. 

c) Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. 

Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data 

pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang 

melakukan transaksi e-commerce, yang termuat dalam Pasal 25 Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan 

karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan 

intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapat disimpulkan : 

1. Tanda tangan digital dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu 

perkara perdata selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam 

Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik karna  merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di 

Indonesia, sehingga seluruh transaksi yang dibuat dengan tanda tangan elektronik 

dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah jika sesuai dengan persyaratan yang diatur 

dalam UUITE. 2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli 

online antara konsumen dan pelaku usaha sudah terlebih dahulu diatur dalam 

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat 

pada Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang 

sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai  

barang, tidak mendapatkan diskriminatif dan mendapatkan ganti rugi apabila barang 

yang dipesan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjikan, Pasal 5 

mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, 

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, dan membayar 

sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara 

lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum 

dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk pembelaan diri 

sepatutnya, dan hak untuk mendapatkan kembali nama baik jika tidak terbukti 
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merugikan konsumen dan Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain 

beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, 

dan memberikan kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang 

yang diperdagangkan. Dan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik disebutkan dalam Pasal 25 mengenai bentuk perlindungan terhadap 

informasi elektronik dan/dokumen elektronik dan sejenisnya wajib dilindungi oleh 

Undang-undang. 

 

Saran 

Meskipun perjanjian jual beli melalui internet telah diatur dalam Undang-

Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang 

keabsahan perjanjian tersebut. Perlu adanya sosialisasi agar masyarakat dapat 

melaksanakan transaksi ecommerce ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Melihat 

resiko pembeli atau konsumen sangat riskan dan merugikan maka dibutuhkan sangsi 

yang tegas bagi para pelaku yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli 

online. Dan yang terakhir konsumen harus meningkatkan kesadaran untuk 

melindungi dirinya sendiri agar dapat menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha 

yang bertanggung jawab 
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