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Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce terjadi karena berkembangnya teknologi informasi dalam dunia
internet sehingga mendorong munculnya berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan
teknologi informasi tersebut dalam hal ini internet. Salah satu kegaiatan di dunia maya termaksud antara lain transaksi
jual beli secara elektronik (electronic commerce). Pada transaksi jual beli melalui internet ini tidak menutup kemungkinan
timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena
itu perlu dipikirkan solusinya berupa tindakan hukum yang dapat dilakukan atas suatu perbuatan melawan hukum yang
terjadi dalam transaksi jual beli melalui internet ini. Dengan demikian kasus-kasus seperti itu tetap dapat diselesaikan
secara hukum, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih
besar lagi. Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli dalam rangka
penyediaan barang atau jasa termasuk melelangkan barang/jasa atau pengalihan hak dengan menggunakan media
elektronik komputer maupun internet. Pertumbuhan E-Commerce di seluruh dunia yang semakin pesat membawa
dampak tersendiri bagi Indonesia. Meskipun pada kenyataannya, pertumbuhan e-commerce dipengaruhi oleh
banyaknya penggunaan internet oleh suatu negara. pada awal tahun 2008, pemerintah Indonesia yang dipelopori oleh
Depkominfo membidani lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE
lebih khusus lagi pada Bab V pasal 17 sampai dengan pasal 22 menciptakan suat aturan baru dibidang transaksi
elektronik yang selama ini tidak ada. Meskipun aturan tentang transaksi elektronik tidak diatur secara khusus dalam
suatu undang-undang, keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
pengguna sarana e-commerce. Terlebih saat ini pemerintah tengah mematangkan lahirnya Peraturan Pemerintah di
bidang Transaksi Elektronik Permasalahan Dari latar belakang diatas kami mengangkat beberapa masalah yang
berpengaruh pada perlindungan transaksi melalui media internet, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan
hukum dalam transaksi elektronik pada prinsipnya harus menempatkan posisi yang setara antar pelaku usaha online dan
konsumen. Permasalahannya adalalah bagaimana jika pelaku usaha dalam e-commerce tersebut tidak berada pada
wilayah domisili yurisdiksi Indonesia. Inilah yang kemudian disebut sebagai salah satu kelemahan penggunaan UU
Perlindungan Konsumen dalam transaksi e-commerce. UUPK secara tegas menekankan bahwa aturan tersebut hanya
dapat diberlakukan kepada pelaku usaha yang bergerak di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 2. Persoalan
perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce tidak terbatas pada aspek penawaran dan penerimaan saja.
Namun lebih jauh mencakup persoalan mengenai ruang lingkup, sengketa, transparansi, dan lain-lain. Lalu bagaimana
jika terjadi perselisihan atau sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik. Pemecahan
masalah Masalah yang pertama Dilihat dari UU ITE, secara jelas menyebutkan bahwa prinsip utama transaksi elektronik
adalah kesepakatan atau dengan â€•cara-cara yang disepakatiâ€• oleh kedua belah pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan
konsumen). Transaksi elektronik mengikat para pihak yang bersepakat Sehingga dalam sudut pandang perlindungan
konsumen, konsumen yang melakukan transaksi elektronik dianggap telah menyepakati seluruh syarat dan ketentuan
yang berlaku dalam transaksi tersebut. Hal ini berkenaan dengan klausula baku yang disusun oleh pelaku usaha yang
memanfaatkan media internet. Masalah yang kedua Di Indonesia, dalam UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik
dapat dituangkan dalam kontrak elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut dapat ditentukan pilihan hukum mana
yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan (dispute). Jika pilihan hukum tidak dilakukan, maka yang berlaku
adalah hukum yang didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Begitupun dengan pilihan forum pengadilan
mana yang berhak. Para pihak dalam transaksi e-commerce dapat menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau
lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya mana yang dipilih dalam e-contract. Dan jika tidak dilakukan pemilihan
forum, maka penyelesaian sengketa akan kembali pada asas dalam Hukum Perdata Internasional. penutup Dalam hal
sengketa konsumen e-commerce yang terjadi di Indonesia, konsumen dapat memanfaatkan peran Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK). Apabila mencermati peraturan yang mengatur tentang gugatan dalam sengketa
konsumen, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK akan lebih cepat dibandingkan apabila
sengketa tersebut dibawa ke jalur litigasi (pengadilan). Meskipun sifat putusan yang mengikat dan final BPSK pada
teorinya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan MA. Dalam transaksi e-commerce, posisi BPSK sebagai badan yang
memfasilitasi penyelesesaian sengketa konsumen menjadi perhatian serius. Hal ini menyangkut kepercayaan para
konsumen (cyber shopper) untuk melimpahkan permasalahannya ke BPSK. Apalagi jika para pihak yang berperkara
tidak menyebutkan klausula pilihan hukum dan pilihan pengadilan dalam perjanjian elektroniknya. Apabila hal ini terjadi
tentunya semuanya akan merujuk kembali ke dalam ketentuan Hukum Perdata internasional. Dikutip Dari :nandarjj blog
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