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RESPON HUKUM INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI 

ELEKTRONIK (E-COMMERCE) 
 

Abstrak 

Dalam revolusi industri teknologi 4.0 khususnya, perkembangan Teknologi 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan berdampak pada sistem 

perdagangan di dunia. Perdagangan Konvensional kini banyak yang beralih ke 

Perdagangan Electronic commerce, dengan adanya perkembangan teknologi 

tersebut maka harus di imbangi dengan kebijakan hukum untuk mengatur sistem 

agar berjalan dengan baik, dibutuhkan produk hukum dan Implikasi Teoritisnya 

hal hal yang menyangkut keamanan, kenyamanan, perlindungan setiap orang yang 

melakukan transaksi dalam perdagangan elektronik, baik pelaku usaha maupun 

konsumen yang mempercayakan internet sebagai media belanja. Dalam hal ini 

setiap negara menciptakan kebijakan tersendiri dalam merespon perkembangan 

sistem perdagangan electronic commerce, termasuk Respon Hukum Negara 

Indonesia dalam menyikapi perubahan dari perdagangan konvensional menjadi 

perdagangan elektronik (E-commerce). 

  

Kata Kunci: perdagangan konvensional, perdagangan electronic commerce, 

tantangan, kebijakan hukum, perlindungan konsumen, implikasi 

teoritis, respon hukum negara indonesia. 

 

Abstract 

In the 4.0 technology industry revolution in particular, the development of 

technology experienced a very rapid development, and has impacted the trading 

system in the world. Conventional trading is now a lot of switching to the 

Electronic commerce trade, with the development of the technology then must be 

in the legal policy to regulate the system to run well, required legal products and 

theoretical implications of things that concern security, comfort, protection of 

everyone who conducts transactions in electronic commerce, both business and 

consumer who entrust the Internet as shopping media. In this case, each country 

creates its own policy in responding to the development of electronic commerce 

trading system, including the Indonesian legal response in addressing the change 

from conventional trade to electronic commerce (E-commerce). 

  

Keywords: conventional trading, electronic commerce trading, challenges, legal 

policy, consumer protection, theoretical implications, indonesian legal 

response 

 

1.  PENDAHULUAN 

Di era sekarang, informasi menjadi hal yang sangat vital, bagaimana orang 

mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya dan keakuratan informasi tersebut 

menjadi hal yang tidak kalah penting juga. Abad 21 ini dapat di katakan 

merupakan era informasi dan teknologi, dalam hal ini Teknologi Informasi 
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merupakan bagian dari perkembangan era informasi dan teknologi itu 

sendiri.Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika serta 

meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan 

cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan.   

Hari ini, kita hidup di dunia yang seluruhnya baru. Struktur kekuasaan 

yang selama ini kita kenal mengalami perubahan drastis. Internet, yang membawa 

konektivitas dan transparansi pada kehidupan kita, adalah hal utama yang 

menyebabkan pergeseran kekuasaan ini.  

Pada zaman dahulu kala, tatkala manusia hidup dalam alam primitif, 

bentuk perdagangan yang ada ialah “dagang tukar”, jika seseorang ingin memiliki 

sesuatu yang tidak dapat dibuatnya sendiri, maka ia berusaha memperolehnya 

dengan cara bertukar, yakni hanya barang-dengan barang sajalah yang 

dipertukarkan (pertukaran in natura).  lalu berkembang menjadi perdagangan 

konvensional, uang sebagai alat tukar, lalu terjadi. konvergensi dalam bidang 

perdagangan telah melahirkan model transaksi e-commerce.  Elektronic 

Commerce merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai 

lebih dari perdagangan pada umumnya. E-commerce, Prinsip perdagangan dengan 

sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan dimana penjual 

dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi 

konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media 

internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para 

pelaku bisnis. Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap 

sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan 

tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang 

semula berbasis di dunia nyata (real), kemudian berkembang melalui virtual 

(dunia maya).  

Pesatnya perkembangan e-commerce telah merubah secara bertahap cara-

cara konsumen membeli produk barang atau jasa. Meningkatnya transaksi e-

commerce yang dilakukan melalui internet, secara luas dipandang sebagai aspek 

positif dari revolusi internet. Seorang konsumen biasa yang membeli barang atau 

menyewa layanan dengan secara fisik pergi kepasar adalah dimudahkan 
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mendapatkan barang/jasa, maka konsumen e-commerce lebih mudah lagi dalam 

mendapatkan barang/jasa. Potensi e-commerce adalah bahwa setiap produk atau 

layanan yang berjarak sangat jauh, dapat dibeli dengan hanya menggunakan 

beberapa klik dari konsumen e-commerce, Setelah adanya perubahan model 

perdagangan dari konvensional menjadi perdagangan transaksi elektronik, (e-

commerce) semakin berkembang terjadi perubahan yaitu dari konsumen biasa 

menjadi konsumen e-commerce, banyak produk dan layanan telah tersedia bagi 

konsumen e-commerce melalui internet, berkembangnya konsumen e-commerce 

menjadi revolusi umat manusia terbesar yang pernah ada. Masalah perlindungan 

hukum bagi konsumen, serta masalah-masalah yang muncul e-commerce market, 

menjadi sama pentingnya dengan persoalan kejahatan e-commerce, yurisdiksi 

terhadap dunia e-commerce dan pajak e-commerce.   

Jumlah pengguna internet Indonesia jumlahnya cukup besar, ini berarti 

potensi E-commerce untuk terus berkembang di masa mendatang semakin luas 

karena internet ibarat bumi baru bagi E-commerce. Semakin mudah akses internet 

semakin mudah E-commerce untuk dilakukan, sudah biasa mendengar toko bagus, 

berniaga, lazada atau forum jual beli kaskus, website webiste itu merupakan 

contoh mudah dari implementasi E-commerce.  

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek 

positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan online, telah 

meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan 

dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan 

persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media e-commerce 

dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (legal certainty). 

masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek-aspek yang 

dimasalahkan antara lain: Masalah kerahasiaan (Confidentiality) pesan; masalah 

bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (integrity) sampai 

ketangan penerima;  masalah keabsahan (authenticity) pelaku transaksi; dan 

masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.  

Dalam perkembangan e-commerce di indonesia, terdapat beberapa 

probelamatika atau kasus yang dialami konsumen bahkan dapat dikatakan marak, 
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berikut beberapa contoh kasus e-commerce yang dapat di jadikan contoh dari 

kasus perkembangan e-commerce. 

Seperti kasus yang dialami oleh konsumen e-commerce pesanan dan 

pengembalian dana yang tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak lazada 

indonesia.  Dan kasus penipuan pembelian kamera yang dialami konsumen e-

commerce, para pelaku kini semakin hebat memainkan perannya,seperti yang 

dialami Wahyu Razbaeni (22), seorang mahasiswi sebuah universitas di kota 

Semarang, tertipu oleh sebuah seseorang yang mengaku bernama Afandi, Pelaku 

mengaku menjual barang-barang elektronik melalui web toko online. Salah satu 

barang yang dijual adalah sebuah kamera DSLR merek Nikon seharga 3,3 juta. 

Tertarik dengan harga yang miring, wahyu pun berbelanja online yang ditawarkan 

pelaku, kemudahan dan harga yang di anggap murah, akhirnya membuat korban 

menghubungi pelaku, kemudahan dan harga murah itulah yang membuat korban, 

Wahyu justru akhirnya merugi jutaan rupiah. Si pelaku sangat meyakinkan 

bicaranya saat saya telepon. Jadi korban tidak merasa curiga, namun karena 

pesanan yang seharusnya sampai pada tanggal yang dijanjikan belum juga datang, 

korban berusaha menghubungi pelaku hingga nomor telpon si pelaku tidak bisa 

lagi di hubungi, dan karena korban sudah mencoba menghubungi pelaku berkali-

kali dan gagal terus, akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Mapolrestabes. 

Sebut Wahyu yang mengaku telah mentransfer uang pembelian kamera DSLR 

seharga Rp.3,3 juta itu ke nomor rekening Bank BRI 677201006359531. Laporan 

Wahyu diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polrestabes 

Semarang dan di tulis dalam arsip Kepolisian dengan nomor 

LP/B/2131/XI/2012/Jtg/Restabes.  

Singkatnya eksistensi internet disamping menjadikan sejumlah harapan, 

pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan antara lain dengan 

muncul kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk “cybercruel”. 

karakteristik internet yang tidak mengenal batas-batas territorial dan sepenuhnya 

beroperasi secara maya (virtual) sehingga aktivitas-aktivitas yang baru khususnya 

dalam bidang perdagangan secara elektronik, tidak dapat sepenuhnya diatur oleh 

hukum yang berlaku di indonesia pada saat ini khususnya, mengingat hukum 
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indonesia pun belum mengatur secara khusus mengenai hukum yang terkait 

dengan aktivitas perdagangan secara elektronik. Dengan adanya kenyataan diatas, 

lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi 

permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Hukum yang mengatur 

mengenai bisnis e-commerce melalui internet, belum terdapat konsepsi dan 

legislasi hukum yang kuat. Perjanjian yang dilakukan di cyberspace (dunia maya) 

peraturan dasarnya tidak memiliki perbedaan yang ekstrim. Namun bagaimanapun 

terdapat keadaan yang sama sekali baru atau dapat dikatakan merupakan 

penemuan baru dalam bidang teknologi informasi dan tidak ada ketentuan yang 

berlaku tegas untuk hal ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan 

ketidakpastian hukum tersebut akan menimbulkan suatu dilema baru yang harus 

dihadapi oleh masyarakat dunia. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mendasar 

seputar e-commerce ini adalah bagaimana indonesia mengantisipasi atau 

menciptakan rule of law atas transaksi e-commerce ini. Memang internet di 

indonesia relatif baru, meski kemudian relatif cepat pula meraih popularitas, 

mengenai e-commerce indonesia tampak masih berada pada tahap perkembangan 

awal, masih mencari bentuk dan belum memiliki wacana hukum yang predictable 

yang mampu secara rinci, lengkap, dan transparan mengatur bagaimana 

seharusnya transaksi-transaksi bisnis lewat internet seperti e-commerce 

transaction dilakukan, Indonesia belum benar-benar memiliki framework hukum 

yang holistik untuk mengantisipasi evolusi atau bahkan revolusi bisnis pada 

masyarakat dunia.  

Munculnya perbuatan hukum baru dalam perdagangan banyak membawa 

dampak positif namun juga akan banyak membawa dampak negatif apabila tidak 

disertai sistem hukum yang holistik. Maka Dalam hal ini maka penulis tertarik 

ingin meneliti seberapa responsif hukum Indonesia dalam merespon 

perkembangan perdagangan transaksi elektronik (e-commerce) terkait dengan 

aturan pelaksana, impelementasi, serta kepastian hukumnya. Maka dari itu penulis 

mengambil judul “Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-

commerce).  
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2. METODE 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini 

menggunakan Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

mengenai suatu keadaan yang objektif, yaitu menggambarkan secara jelas sistem 

hukum indonesia dalam merespon perkembangan transaksi elektronik (e-

commerce), kemudian dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas 

permasalahan. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode Normatif Kualitatif, yakni pembahasan dilakukan dengan 

cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, 

berdasarkan norma-norma hukum, doktrin- doktrin hukum dan teori ilmu hukum 

yang ada, terkait pengumpulan data peneliti juga melakukan wawancara sebagai 

data pendukung kepada Diskominfo Surakarta, Kapolres Sukoharjo guna 

melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tinjauan Perdagangan Konvensional dari Sisi Adat, KUHPER dan 

KUHD 

Perdagangan Konvensional atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan 

membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu 

di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh 

keuntungan. Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian 

perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan 

barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.  

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keterikatan para pihak dalam 

bertransaksi jual beli barang perniagaan tidak semata-mata berdasarkan pada 

ketentuan perundang-undangan melainkan juga pada perjanjian yang telah mereka 

buat dan setujui. Demikian pula mereka berhak untuk melengkapi perjanjian 

mereka. Umumnya janji-janji yang dibuat untuk melengkapi perjanjian mereka. 

perjanjian ditujukan untuk mengatur masalah penyerahan barang dan masalah 

pembayaran. Janji-janji yang berkaitan dengan penyerahan barang umumnya:  
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Kapan penyerahan itu dilakukan, tempat dimana penyerahan dilakukan, dan cara 

melakukan penyerahan.  

Diantara ketiga janji tersebut, janji mengenai tempat dimana barang akan 

diserahkan mendapatkan perhatian utama dalam praktik perdagangan.  

Hukum dagang dimasukkan ke dalam bagian hukum perikatan dan bukan 

hukum kebendaan karena hukum dagang mengatur tindakan-tindakan manusia 

dalam urusan dagang, sehingga dengan sendirinya hukum dagang mengatur hak 

dan kewajiban antara para pihak itu adalah hukum perikatan.  

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa antara hukum dagang dengan 

hukum perjanjian satu sama lain saling melengkapi.  Jual beli lahir dari adanya 

perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 KUHD yang menentukan bahwa 

sepanjang tidak khusus diadakan penyimpangan dalam KUHD maka ketentuan 

dalam hukum perdata tetap berlaku.  

3.2 Tinjauan Yuridis terhadap Perkembangan Model Perdagangan 

Elektronik (E-commerce) 

Kalakota dan Whinston (1997) E-commerce adalah aktivitas belanja online 

dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer 

uang secara digital. 

Unsur dari E-commerce, yaitu: dalam jual beli Transaksi Elektronik (e-

commerce) terjadi Proses Penawaran, Penerimaan, Pembayaran serta Pengiriman. 

Hal ini diatur dalam suatu kontrak dagang, kontrak itu dilaksanakan dengan media 

elektronik, Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, Kontrak itu terjadi 

dalam jaringan public, sistemnya terbuka, yaitu dengan internet dalam website, 

Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.  

Berbeda dengan Perdagangan Konvensional, unsur-unsurnya hanya 

melibatkan penjual dan pembeli, kontrak dilaksanakan secara tertulis maupun 

lisan, kehadirannya secara fisik (face to face), sistemnya tertutup, kesepakatan 

terjadi hanya diketahui oleh penjual dan pembeli dikarnakan dilaksanakan secara 

langsung dan yurisdiksi wilayahnya jelas karna perikatan (jual beli) dilaksanakan 

dengan tatap muka, dimana terjadinya perikatan dapat ditentukan, berbeda dengan 
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e-commerce dimana semua perbuatan hukum dilakukan secara virtual dan bersifat 

borderless (tanpa batas).  

Kesepakatan pada kontrak e-commerce berbeda dengan kontrak biasa yang 

umumnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bersama. Kesepakatan 

dalam kontrak e-commerce dinyatakan secara elektronik pula. Dalam wawancara 

dengan Mariam Darus Badrulzaman berkenaan dengan persetujuan secara 

elektronik dikatakan bahwa “dengan memilih tombol setuju ataupun menyatakan 

konfirmasi kesepakatan melalui email tersebut telah menyatakan sepakat”.  Kata 

sepakat dalam e-commerce yang melalui marketplace terjadi ketika transaksi 

pembayaran telah dipenuhi oleh customer, setelah melakukan penyimpanan 

barang (check out) pada platform marketplace, maka pada saat itu juga terjadi kata 

sepakat.  

Sebagaimana dalam Teori Penerimaan (vertrowenstheorie), mengajarkan 

bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak 

diterima oleh yang menawarkan.    

3.3 Kebijakan Hukum Nasional dalam Menghadapi Perkembangan 

Perdagangan Elektronik (E-commerce) 

Respon hukum Indonesia terhadap globalisasi ekonomi dengan berkembangnya 

model perdagangan konvensional berkembang menjadi model perdagangan 

transaksi elektronik (e-commerce) akibat perkembangan teknologi yang sangat 

pesat. Peraturan yang mengatur terkait transaksi elektronik (e-commerce) tersebut 

diantaranya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, serta 

beberapa Peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik penyempurnaan 

revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce), Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 
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Pada saat ini, ada beberapa organisasi Internasional yang mencoba untuk 

mengatur Teknologi Informasi, untuk mengatur teknologi informasi, diantaranya 

The United Nations Comission International Trade Law (UNCITRAL), World 

Trade Organization (WTO), Uni Eropa (EU), APEC, ASEAN, dan OECD, 

masing-masing organisasi mengeluarkan peraturan atau model law yang mengisi 

satu sama lain.  Dengan demikian karena kegiatan Electronic commerce yang 

diatur dalam UNCITRAL Model Law On Electronic commerce 1996 (adalah 

salah satu produk dari UNCITRAL) maka, sekiranya tersebut, UNCITRAL Model 

Law On 5 Electronic commerce 1996 dapat digunakan sebagai “pegangan” atau 

kepastian dalam transaksi perdagangan Internasional di Electronic commerce. 

Namun berkaitan dengan perlindungan konsumen tidak mengaturnya karena “This 

Law Does not override any rule of law intended for the protection consumers 

(Uncitral, 1998). Uncitral Model Law 1996 tidak dimaksudkan dalam rangka 

perlindungan konsumen. Sekalipun telah disahkan undang-undang ITE, menurut 

Debora Rosaria (Legal Manajer Bukalapak.com) dan Leo Faraytody (Business 

Development Director Easybiz), mengungkapkan bahwa “tidak ada yang 

siginfikan yang dirasakan bagi para pelaku pelaku e-commerce dari perubahan 

undang-undang ITE tersebut. Bahkan sering terjadi kesalahpaham dari konsumen 

tentang kerugian yang harus diderita konsumen akibat berita bohong dalam 

transaksi elektronik”. Pengembangan e-commerce sejatinya membutuhkan 

penyesuaian dengan sumber daya dan situasi lingkungan yang ada. Hal ini jika 

diikuti oleh investasi dalam infrastruktur telekomunikasi, iklim hukum dan 

peraturan yang memungkinkan reformasi dan pelatihan kelembagaan yang sehat 

dan pendidikan sumber daya manusia yang akan memastikan bahwa negara 

berkembang seperti Indonesia merupakan pesaing kuat dalam e-commerce global.  

Kerangka utama peraturan perundang-undangan terkait kegiatan e-

commerce masih sebelum diterbitkan peraturan yang secara khusus mengatur 

sektor e-commerce berpusat pada Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Elektronik sebagaimana diubah menjadi UU No 19 Tahun 2016, 

padahal undang-undang ITE tersebut kurang mengatur secara spesifik jelas dan 

komprehensif karna mengingatnya karakteristik e-commerce yang berbeda dengan 
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sistem perdagangan konvensional. Namun masih banyak ketentuan dalam 

Undang-Undang ITE yang masih kosong dan oleh karenanya memerlukan 

peraturan pelaksana. Beberapa diantaranya sangat berkaitan dengan 

perkembangan kegiatan e-commerce, seperti; Ketentuan mengenai 

penyelenggaraan transaksi elektronik, seperti Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN) baru diresmikan presiden pada tahun 2018, dengan dibentuknya BSSN 

layanan sertifikat elektronik dapat diberikan kepada pihak yang lebih luas, BBSN 

sifatnya membantu pemerintah dalam menangani dunia siber, rencana baru akan 

ada perluasan agar dapat sumber:liputan6.com, serta dalam mendukung transaksi 

digital Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru meluncurkan tahun 

2019 lembaga Penyelenggaraan Sertifikat elektronik yang sifatnya mendukung 

transaksi digital, diantaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 

empat mitra dari sektor swasta yaitu Privy.id, Peruri, Digsign, dan Vida lembaga 

yang juga merupakan lembaga induk penerbitan sertifikat digital atau elektronik 

yang dikelola oleh Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo (Sumber: 

aptika.kominfo.go.id) 

Adanya ketentuan-ketentuan lain tentang transaksi elektronik dalam bab V, 

Undang-Undang ITE tetap mengamanatkan diterbitkannya peraturan pemerintah 

untuk mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik dalam ruang lingkup publik 

ataupun privat. Dan dalam Undang-Undang ITE tidak menjelaskan cakupan 

ketentuan penyelenggaraan yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut (Pasal 17 dan penjelasannya dalam UU ITE). 

Belum adanya kepastian hukum dalam suatu peraturan hal tersebut 

ternyata dapat mempengaruhi sikap hakim dalam memutus suatu perkara di dalam 

praktik peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen 

elektronik dapat beragam  Seharusnya memang perlu ditafsirkan lebih lanjut 

aturan yang dapat dijadikan patokan aparat penegak hukum khususnya hakim 

dalam memandang suatu alat bukti elektronik tersebut sah dan kuat 

Selain itu tidak hanya dibutuhkan apa yang di idealkan yang diwujudkan 

dalam suatu norma yaitu peraturan yang dapat mendukung keamanan dalam 

melakukan transaksi elektronik (e-commerce) tetapi realisasi dalam praktik yang 
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harus didukung dengan piranti hukum lainnya seperti sumber daya manusia dari 

segi aparat penegak hukum. Karna dalam kenyataannya yang terjadi, Hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Kapolsek pada daerah Jumapolo, Karanganyar 

serta Kapolsek Sukoharjo yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020 

menyatakan hal yang sama, terkait Respon hukum nasional terhadap model 

perkembangan transaksi elektronik (e-commerce). bahwa dalam menangani 

berbagai kasus yang terjadi pada perdagangan sistem transaksi elektronik (e-

commerce), khususnya kasus penipuan yang menjadi korban dalam hal ini 

konsumen e-commerce dari aparat penegak hukumnya yaitu kepolisian tidak 

semua penyidik dapat menangani, menyelidiki kasus tersebut dikarnakan faktor 

keterbatasan sumber daya manusia yang tidak siap, dikarnakan keterbatasan 

pengetahuannya dibidang teknologi, serta kurang mendukungnya piranti 

hukumnya dalam bidang IT.  

Privasi data khususnya dalam undang-undang perlindungan konsumen 

belum diatur, padahal negara lain dimana privasi dianggap suatu hal yang amat 

penting sebagai bagian dari hak pribadi seseorang.  hal dalam UNCITRAL Mode 

Law juga sudah ditentukan bahwa perlindungan data wajib di dorong dengan 

peraturan secara komprehensif, memberikan kepastian hukum, akan tetapi hingga 

saat ini peraturan terkait Perlindungan Data Pribadi masih dalam rancangan 

perundang-undangan yang tengah didorong penyelesaiannya. 

 Berdasarkan laporan we are social, Indonesia terdapat 72,7 juta pengguna 

aktif, 72 juta pengguna aktif media sosial dimana didalamnya terdapat 62 juta 

pengguna yang memanfaatkan mobile internet. Sementara itu angka perilaku 

belanja daring di indonesia pada januari 2015 hingga saat ini menunjukkan bahwa 

para konsumen daring ini lebih memanfaatkan jaringan internet. Lebih lanjut, 

dalam laporannya The Wall Street Journal menyatakan bahwa berkembangnya 

aktifitas daring tersebut didukung oleh adanya akses terhadap infrastruktur 

jaringan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki 

keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang, yang berbuntut pada aksi 

penipuan, kiat menguatkan wacana perihal urgensi penguatan perlindungan hak 

atas privasi. Dalam fakta keseharian, tidak adanya mekanisme perlindungan 
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terhadap privasi, terutama data pribadi, berimbas pada penawaran kepada 

konsumen, bermacam produk, mulai dari properti, asuransi, fasilitas pinjaman, 

sampai dengan kartu kredit, disisi lain konsumen sama sekali tidak pernah 

menyerahkan data pribadinya kepada produsen bersangkutan terkait hal tersebut.   

Selain itu, Indonesia masih harus perlu mengatur tentang kemungkinan 

tumbuhnya industri data center dan juga penyelenggaraan jasa cloud computing 

serta kaedah pemanfaatan big data oleh para pelaku usaha.  karna data center 

berpengaruh guna untuk mendukung perkembangan e-commerce yang semakin 

massif. 

Memang itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia, hukum selalu 

“ketinggalan” atau “ditinggalkan” oleh kemajuan ekonomi atau bisnis. Akibat 

akses bisnis yang berpotensi menimbulkan crime, belum dijangkau oleh aturan 

hukum yang memadai, sehingga aparat penyidik menjadi kesulitan untuk 

melakukan proses penyidikan cyber crime.  Maka hal yang jelas-jelas merupakan 

tantangan utama Negara kita adalah implementasi dari peraturan itu sendiri, 

terutama dilihat dari kesiapan sumber daya penegak hukumnya. Sistem hukum 

menuntut agar setiap aparat baik polisi, jaksa, pengacara dan hakim mampu 

menguasai Ilmu Teknologi Informasi agar dapat menghadapi beraneka ragam 

permasalahan E-commerce. Belum para saksi ahli yang memiliki pengetahuan, 

kemampuan, kompetensi, dan keahlian terkait dengan kemanaan, pengamanan 

data, forensik alat bukti digital dan lain sebagainya. Di samping sumber daya 

manusia yang dibutuhkan pula sejumlah laboratorium dan pusat penelitian di 

bidang teknologi informasi untuk membantu para penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya.  

3.4 Perbandingan Kebijakan Hukum di Beberapa Negara Terhadap 

Transaksi Elektronik (E-commerce). 

Menurut Heidenheimer, perbandingan kebijakan public adalah studi tentang 

bagaimana dan mengapa pemerintah yang berbeda melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan dan apa efeknya.  Dengan amerika, Harus diakui bahwa 

hukum Amerika sekarang ini memang mondominasi pembaharuan hukum 

Indonesia dan memang itulah strategi Amerika. Transfer Skill, Knowledge and 
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Technology Amerika harus dibarengi dengan Transfer hukumnya. Bagi Indonesia 

yang menganut system hukum Eropa Kontinental, hukum asing diakui sebagai 

hukum.  

Dalam Perbandingan Kebijakan Publik mengenai e-commerce Indonesia 

dengan Singapura: Indonesia dari segi kesiapan jauh tertinggal, dapat dilihat dari 

kesiapan sistem hukum Undang-Undang Transaksi Elektronik Singapura, yakni 

Electronic Transaction Act disahkan pada 10 juli 1998 bahkan Singapura telah 

merancang starategi sejak kemunculan awal new media tahun 1980. sedangkan 

Indonesia Undang-Undang terkait E-commerce baru disahkan pada 21 April 2008 

di Indonesia dan hanya bersifat umum, Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih 

lanjut baru disahkan pada tahun 2019, Apabila dikaitkan dengan teori 

Heidenheimer dalam bukunya perbandingan kebijakan public. Kurang tanggapnya 

pemerintah terhadap adanya perubahan fenomena globalisasi menyebabkan 

masalah yang dapat menghambat kemajuan e-commerce di Indonesia. Pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan perlu untuk lebih sigap dalam menghadapi globalisasi 

yang akan terus berkembang, Rencana strategi secara matang dan tepat sangat 

perlu lebih disiapkan. Dilihat dari filosofi Pemerintah Indonesia dalam membuat 

kebijakan hukum dalam merespon e-commerce dari peraturan perundang-

undangan hingga peraturan pelaksana dibawahnya dikeluarkan jauh tertinggal 

dibandingkan dengan beberapa negara, salah satunya negara singapura yang jauh 

lebih siap dari segi sistem hukum dan piranti lainnya dibentuk dengan strategi 

yang lebih matang dicanangkan fokus untuk mendukung sektor model 

perkembangan transaksi digital dinegaranya, berbeda dengan alasan indonesia 

dalam mmebuat dan menetapkan kebijakan hukum terhadap perkembangan 

transaksi elektronik karna keadaan sudah mendesak akibat adanya perkembangan 

teknologi yang pesat dengan banyaknya problematika yang terjadi. 

Dalam Perbandingan Kebijakan Publik mengenai e-commerce Indonesia 

dengan Malaysia, dari segi kesiapan Indonesia dalam sistem hukum electronic 

commerce, malaysia lebih siap dengan peraturan perundang-undangan yaitu 

Electronic commerce Act 2006, Electronic Government Activities Act 2007 yang 

berlaku untuk sector public.  Electronic commerce Act 2006 merupakan cermin 
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dari United Nations Electronic Communications Convention. Malaysia juga 

memiliki undang-undang khusus untuk tanda tangan digital yaitu Digital 

Signature Act 1997. Dalam rangka melindungi pengguna E-commerce, Malaysia 

memiliki Consumer Protection Act 1999 yang telah diamandemen pada tahun 

2007, Undang-undang tersebut bertujuan melindungi konsumen terhadap berbagai 

kecurangan dan memberlakukan standar minimum produk dan memperluas ruang 

lingkup perlindungan dalam pelaksanaan transaksi perdagangan elektronik,  

regulasi khusus yang berkaitan dengan perlindungan keamanan data pribadi pada 

sistem transaksi elektronik dalam E-commerce yaitu Personal Data Protection Act 

2010, guna mendukung kegiatan e-commerce yang berkaitan dengan konten 

online yaitu Communications and Multimedia Act 1998, dokumen elektronik dan 

masing-masing peraturan tanda tangan digital melalui Electronic commerce Act 

2006 dan Digital Signature Act 1997, serta upaya untuk melindungi konsumen E-

commerce terdapat peraturan khusus yaitu E-commerce Protection Act 1999 untuk 

melindungi kepentingan konsumen. 

Dalam Perbandingan Kebijakan Publik mengenai e-commerce Indonesia 

dengan Nigeria:  Nigeria memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan e-

commerce dengan membentuk lembaga tersendiri kaitannya dengan IT,  termasuk 

dalam memberantas dan menangani cybercrime (kejahatan dunia maya) 

khususnya penipuan pada  e-commerce terdapat badan tersendiri, di indonesia 

belum terdapat badan yang secara khusus menangani cybercrime, masih menjadi 

wewenang Menteri komunikasi dan informatika yang sebatas hanya menerima 

pengaduan dan menampungnya menjadi bagian evaluasi proses perbaikan 

kebijakan yang lebih baik, namun untuk memeriksa dan penanganan lebih lanjut 

merupakan kewenangan pihak aparat penegak hukum dengan beberapa 

keterbatasan SDM serta piranti hukum lainnya yang belum memadai untuk 

menangani kasus di bidang IT, kaitannya dengan transaksi e-commerce. 

Dalam Perbandingan Kebijakan Publik mengenai e-commerce Indonesia 

dengan Rumania: rumania memang tidak terdapat badan secara khusus dibidang 

IT untuk menangani di bidang cybercrime (kejahatan dunia maya) kaitannya 

dengan e-commerce, akan tetapi di negara Rumania dari mempersiapkan dari segi 
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SDM  dengan melakukan studi reguler untuk mengidentifikasi penyebab dan 

kondisi yang mendukung kejahatan dunia maya, serta adanya kerjasama antar 

kementerian dan Badan terkait dengan terus melakukan memperbarui basis data di 

cybercrime, apabila hal ini diterapkan di indonesia sangat tepat karna dari analisis 

yang terjadi kesiapan SDM di indonesia terutama aparat penegak hukum masih 

kurang dalam menyikapi permasalahan cyberspace, hal ini dapat menjadi 

penghambat perkembangan e-commerce apabila memang tidak dilakukan 

rekonstruksi dibidang hukum. 

Selain beberapa negara lain dalam menyikapi permasalahan transaksi di 

internet, beberapa negara seperti kanada, membuat kebijakan perlindungan hukum 

bagi konsumen yang melibatkan unsur pelaku usaha, organisasi konsumen, dan 

pemerintah. Dengan mengacu pada kebijakan yang diterbitkan oleh Organization 

for Economic Co-Operation and Development (OECD), kanada mendesain 

kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen untuk dapat diterapkan pada 

berbagai medium perdagangan, termasuk di dalamnya transaksi yang dilakukan di 

internet.  Di Inggris ada tiga tindakan dan arahan utama yang merujuk pada e-

commerce dan semua yang diaktifkan situs web harus mematuhi. Tindakan dan 

arahan ini adalah Data Protection Act (1998), Distance Selling Act (2000) dan E-

commerce Directive (2002). Dalam hukum Inggris, Petunjuk E-commerce UE 

dimasukkan tindakan dengan kedok Peraturan E-commerce pada tahun 2002. 

Arahan diperkenalkan untuk mengklarifikasi dan menyelaraskan aturan bisnis 

online di seluruh Eropa dengan tujuan meningkatkan konsumen kepercayaan diri, 

dan diadopsi oleh negara-negara anggota. (Cirstea: 2014). 

 

4. PENUTUP  

Realitas menunjukkan bahwa Respon Hukum Indonesia dapat dikatakan kurang 

responsif dalam menyikapi perkembangan model perdagangan Transaksi 

Elektronik (e-commerce), dapat dilihat dari proses pembuatan undang-undang 

nasional serta peraturan dibawahnya serta pemerintah dalam menyikapi dan 

membuat kebijakan sistem hukum terkait transaksi elektronik (e-commerce) masih 

terdapat banyak kekurangan, diperlukan peraturan di bidang cybercrime yang 
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lebih komprehensif, didukung piranti hukum secara komprehensif untuk 

meralisasikan peraturan hukum tersebut seperti badan-badan yang diamanatkan 

dalam peraturan perundang-undangan belum teralisasi keberadaannya dan 

peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan perizinan e-commerce amanat dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 Pasal 15 ayat (4) juga belum 

diterbitkan hingga sekarang. dari sisi aparat penegak hukumnya kurang responsif 

dalam menangani kasus cybercrime yang terkait dengan kasus electronic 

commerce dikarnakan keterbatasan dalam sumber daya manusia di bidang 

kejahatan digital, dan terbatasnya alat teknologi, kasus terkait cyberspace 

termasuk electronic commerce hanya dapat ditangani di tingkat POLDA, maka 

perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi aparat penegak 

hukum untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang IT melalui pelatihan 

secara khusus agar dapat mengikuti era digital, untuk menangani Cybercrime, 

agar permasalahan terkait electronic commerce, mulai dari perlindungan 

konsumen, penipuan online, dan problematika yang lain, agar tetap tetap sesuai 

dengan apa yang di idealkan dalam suatu norma serta agar tidak menimbulkan 

fragmentasi dan ketidakpastian dalam kebijakan serta diperlukan pengadilan 

Infromasi Teknologi yang di isi dari ahli IT, bisnis dan sarjana hukum dengan 

pengalaman yang sudah relevan 
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