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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Marketplace 

Di berbagai Negara memiliki berbagai macam jenis Marketplace yang 

berbeda-beda, tergantung pada kebiasaan Negara tersebut dalam melakukan 

perdagangan. Di indonsia memiliki berbagai bentuk variasa E-commerce yang 

dapat di klasifikasikan pada tabel berikut ini :
57

 

Tabel 1. Bentuk E-Commerce 

No Jenis Website 

E-commerce 

Penjelasan Contoh 

Marketplace di 

Indonesia 

ineteraksinya 

1.  Listing/iklan 

baris 

Dalam iklan 

baris para 

individu dapat 

memasang 

produk jualan 

mereka secara 

gratis. 

Keuntungan/pen

dapatan yang 

diperoleh dari 

iklan baris ini 

dalah dari fitur 

iklan premium. 

Jenis platform 

ini sangat cocok 

bagi pengguna 

Berniaga.com 

OLX.co.id 

B2C 

(Business to 

Consument), 

C2C 

(Consument 

to 

Consument) 

                                                           
57

 Mahir Pradana, klasifikasi jenis-jenis Bisnis E-commerce di Indonesia, Jurnal Neo-bis, Volume 
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yang ingin 

menjual produk 

dalam kuantitas 

kecil 

2.  Online 

marketplace 

Pada model 

platform E-

Commerce ini 

para 

individu/pelapak 

tidak hanya di 

berikan fasilitas 

mempromosikan 

barang/produkn

ya, tetapi juga di 

berikan fasilitas 

transaksi 

pembyaran 

online yang 

disediakan oleh 

website online 

marketplace 

Tokopedia.co

m 

Bukalapak.co

m 

C2C 

(Consument 

to 

Consument) 

3.  Shopping 

mall 

Serupa dengan 

online 

marketplace,na

mun yang 

membedakan 

adalah mereka 

yang berjualan 

haruslah brand 

ternama dan 

Blibli.com 

Zalora.com 

B2B 

(Business to 

Business) 

B2C 

(Business to 

Consument) 



48 
 

 
 

diperlukan 

proses verifikasi 

yang sangat 

ketat 

4.  Toko online Model platform 

E Commerce ini 

cukup 

sederhana, 

dimana sebuah 

toko online yang 

mempunyai 

websitenya 

sendiri (domain) 

sendiri dan 

penjual 

memiliki stok 

produk sendiri 

dan menjualnya 

secara online 

kepada pembeli 

Lazada.com 

Bhineka.com 

B2C 

(Business to 

Consument) 

5.  Took online 

di media 

sosial 

Pada model 

bisnis ini 

penjual dapat 

mempromosikan 

produk 

dagangan 

mereka pada 

aplikasi media 

sosial seperti, 

Instagram, 

Instagram.com

/Griyamode 

jepara 

Instagram/dace

house 

B2C 

(Business to 

comsument), 

C2C 

(Consument 

to 

Consument). 
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Whatapps, 

twitter, dan 

facebook 

 

6.  Crowdsourci

ng/crowdfun

ding website 

Platform 

website yang 

digunakan untuk 

mengumpulkan 

orang-orang 

yang 

mempunyai 

kesamaan 

tujuan/pemikira

n 

Kitabisa.com 

Wujudkan.com 

C2B 

(Consument 

to Business) 

 

  Website Online Marketplace merupakan situs yang 

dipergunakan untuk  memfasilitasi transaksi dan penawaran produk 

dapat berupa barang dan jasa, Menurut pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 

Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik, mewajibkan 

bagi penyelenggara online marketplace untuk mendaftarkan diri 

sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 

 Penyelenggaraan online marketplace sendiri termasuk ke 

dalam kategori penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan 

publik, yakni kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
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barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik
58

 

“Secara konsep, online Marketplace mempunyai kesamaan 

dengan perdagangan konvensional pada umumnya yang terdapat di 

dalam pasar tradisional, dimana banyak sekali ditemui para penjual 

yang ingin menjual barang dagangannya dan terdapat juga pembeli 

yang akan membeli barang yang di butuhkan oleh pembeli”.
59

 

Konsep tersebut dapat dikatakan sebagai konsep Consument to 

Consument (C2C). untuk melakukan komunikasi pada Online 

Marketplace konsepnya serupa dengan konsep jual beli pada pasar 

tradisonal, yang membedakan cara komunikasi antara jual beli di 

pasar tradisional dengan Online Marketplace yakni pada online 

Marketplace terdapat fitur komentar dan layanan pesan pribadi. 

Melakukan pendaftaran online pada website Marketplace online 

terbilang cukup mudah, dengan melakukan pendaftaran suatu akun 

marketplace, seseorang sudah dapat mengiklankan produknya 

untuk berjualan. 

Terdapat perbedaan anatara online marketplace dengan 

pasart radisional, pada online marketplace menggunakan media 

internet sebagai media utamanya, lapak yang disediakan oleh 

online marketplace tidak dipunggut biaya selama tidak 

menguunakan fitur iklan premium, berbeda dengan pasar 

tradisional dimana pihak pengelola pasar menyewakan kios yang 

akan di gunakan sebagai tempat berjualan untuk para penjual. 

Pihak Online Marketplace memberikan kemudahan terkait 

dengan fasilitas pembayaran online yang telah di rancang 

sedemikian rupa menjadi sebuah sistem yang memberikan 
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 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik 
59

 Mencermati Perbedaan Toko Online dan Marketplace, diakses dari 

https://www.maxmanroe.com/mencermati-perbedaan-toko-online-dan-marketplace.html pada 

tanggal 19 oktober 2020 
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kemudahan bagi penguna online marketplace, berbeda dengan 

sistem transaksi yang terjadi  di pasar tradisional yang melakukan 

transaksi pembayaran secara langsung. Berikut akan penulis 

jelaskan secara sederhana mekanisme transaksi jual beli pada 

online marketplace sebagai berikut: 

1. Pertama, pada katalog produk terdapat pilihan produk yang 

akan di beli pada website online marketplace, setelah 

memilih barang yang akan dibeli, pembeli melakukan 

checkout barang yang akan di beli setelah itu melakukan 

transaski pembayaran secara transfer sesuai dengan rekening 

yang telah disediakan oleh penyelenggar online marketplace 

2. Selanjutnya pihak online marketplace memberikan notifikasi 

kepada pihak penjual bahwa pembayaran atas produk yang 

dijualnya telah dilakukan, penjualpun diminta untuk 

melakukan proses verivikasi dan diminta segara melakukan 

pengiriman barang/produk. 

3. Setelah barang sampai ditangan pembeli, pihak pembeli 

diminta untuk segera melakukan konfimasi bahwa barang 

telah diterima (biasanya system pada online marketplace 

telah mendeteksi bahwa barang telah diterima dengan 

tenggang waktu tertentu) 

4. Selanjutnya pihak Online Marketplace akan melakukan 

transfer uang kepada penjual atas barang/produk yang telah 

berhasil diterima pembeli sesuai dengan harga penjualan. 

Pada system transaksi jual beli pada Online Marketplace terbilang 

relative aman, karena uang yang yang telah ditransfer oleh pembeli tidak 

langsunng diterima oleh penjual, melainkan tetap berada pada 

penyelenggara Online Marketplace selama barang yang menjadi objek jual 

belum diterima oleh pihak pembeli, sehingga dapat meminimalisir 

tindakan penipuan. 
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Berdasarkan inovasi dalam Financial Technology (Fintech) jika 

analisi tersebut dikaitkatkan dengan mekanisme transaksi pada paragraf 

diatas menurut FSB (Financial Stability Board), lembaga internasional 

yang memonitor dan membuat dan membuat rekomendasi mengenai 

system keuangan global, ternasuk ke dalam fintech berjenis 

payments/system pembayaran.
60

 Pada fintech jenis ini memberikan 

efesiensi terhadap proses transaksi pembayaran yang mana tidak perlu 

menggunakan uang tunai untuk melakukan pembayaran. 

 

B. Pembahasan 

1. Aspek perlindungan konsumen dalam Undang-undang perlinudngan 

kosumen dan Hukum Islam terhadap konsumen pada E-Commerce pada 

Marketplace Shopee dan Tokopedia 

Dalam penulisan skripsi ini terkat dengan pembahasan penulis 

melakukan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan objek 

penelitian untuk memeperoleh informasi selama 3 hari sejak tanggal 20 

oktober – 30 oktober 2020, wawancara dilakukan secara bertahap selama 

tiga hari untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk 

penulisan penelitian ini 

Proses wawancara dilakukan dengan beberapa responden yang 

berkompeten untuk menjawab pertanyaann yang diajukan oleh penulis, 

dianatarnya : 

Tabel 2. Data Responden 

No. Nama Pelaku Usaha/konsumen 

1. Zaenul Abidin Pelaku usaha di shopee 

2. Lutfi Baihaqi Pelaku usaha di Tokopedia 

3. Zidna Fariski Konsumen di shopee 
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 Teuku Munandar, Mengenal Financial Technology, diakses dari 

http://aceh.tribunnews.com/2017/11/14 /mengenal-financial-technology pada tanggal 19 oktober 

2020 
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4. Nanda Firmansyah Konsumen di tokopedia 

5. Kayla Vidi Konsumen shopee dan tokopedia 

 

Dalam wawancara ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan 

kepada para reponden terkait dengan aspek perlindungan konsumen yang 

terdapat pada marketplace Shopee dan Tokopedia 

a. Upaya perlindungan konsumen pada aplikasi Shopee dan Tokopedia 

Pada saat ini Marketplace online Shopee dan Tokopedia 

menjadi penyedia jasa layanan jual beli produk yang dibutuhkan 

masayarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi 

pembayaran yang aman dan nyaman, Shopee dan Tokopedia menjadi 

marketplace online terbesar sebagai peneydia jasa jual beli online yang 

terus melakukan inovasi dan perubahan untuk memberikan palayanan 

terbaik bagi pengguna layanan aplikasi tersebut, terdapat keuntungan 

bagi konsumen yang melakukan pembelian produk pada Marketplace 

Online Shopee dan Tokopedia hal ini diungkapkan oleh para 

konsumen pada hasil wawancara sebagai berikut : 

 “alasan saya berbelanja pada aplikasi shopee, karena pada 

aplikasi terdapat banyak promo terutama promo subsidi biaya ongkir 

dan harga produk relatif murah”
61

 

“belanja di tokopedia memberikan banyak keuntungan bagi saya 

karena di tokopedia memberikan cashback dan gratis biaya onkir’’
62

 

Shopee dan Tokopedia merupakan aplikasi Marketplace 

Online terbesar di Indonesia sebagai penyedia jasa jual beli secara 

online yang memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi 

tersebut, terdapat kelebihan pada aplikasi Shopee dan Tokopedia 

yang membuat konsumen tergiur untuk melakukan pemblian pada 
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 Wawancara dengan dengan Zidna fariski, selaku Konsumen Shopee, pada 20 oktober 2020 
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 Wawancara dengan Wulan karyawan, Konsumen Aplikasi Tokopedia, pada 20 oktober 2020 
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aplikasi Shopee dan Tokopedia, namun di sisi lain kedua 

marketplace tersebut harus memperhatikan aspek perlindungan 

konsumen, bukan hanya karena iming-iming gratis ongkir dan 

banyak cashback, karena pada kenyataannya terdapat salah satu 

keluhan yang dirasakan oleh konsumen, seperti pada hasil 

wawancara dengan konsumen Shopee berikut ini : 

“pada saat saya membeli produk pada aplikasi shopee 

ternyata barangnya berbeda dengan warna yang saya pesan”
63

 

Hal ini juga di ungkapkan oleh konsumen Tokopedia, 

terkait masalah yang sering dialaminya saat berbelanja online di 

marketplace tersebut, yaitu  

“sudah sering saya membeli produk pada aplikasi 

tokopedia namun setelah barang sampai ternyata warna dan 

produknya berbeda dengan foto katalog penjual”
64

 

Berdasarkan hasil wawancara tersbut ternyata masih ada 

konsumen yang mengeluh dan merasa tidak puas terhadap barang 

yang mereka beli pada aplikasi Shopee dan Tokopedia, akan tetapi 

pihak marketplace baik shopee maupun tokopedia memiliki 

kebijakan terkait pengembalian produk terkait pesanan yang tidak 

sesuai : 

Pada aplikasi shopee: 

“Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat diterima, 

penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang disepakati misalnya salah ukuran, warna dan 

sebagainya, barang yang dikirim belum sampai kepada pembeli, 

barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material berbeda 

dari deksripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang”
65

 

“Kesalahan yang tidak terduga dari sisi penjual yaitu 

produk rusak, cacat, atau salah dikirimkan kepada pembeli. 
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Penjual dan pembeli akan menanggung biaya pengiriman barang 

tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli, apabila 

penjual dan pembeli mempersengketakan siapa pihak yang akan 

bertanggung jawab terhadap biaya pengiriman barang maka pihak 

shopee sendiri dengan kebijakannya akan menentukan pihak yang 

harus menanggung biaya pengiriman.”
66

 

Tokopedia sebagai  penyerdia layanan jual beli tersbesar di 

indonesia juga memiliki kebijakan serupa dengan Shopee terkait 

dengan syarat dan ketentuan pengembalian barang/Retur sebagai 

berikut :
67

 

“Dalam menggunakan Fasilitas "Judul Produk", "Foto 

Produk", "Catatan" dan "Deskripsi Produk", Penjual dilarang 

membuat peraturan bersifat klausula baku yang tidak memenuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

termasuk namun tidak terbatas pada (i) tidak menerima komplain, 

(ii) tidak menerima retur (penukaran barang), (iii) tidak menerima 

refund (pengembalian dana), (iv) barang tidak bergaransi, (v) 

pengalihan tanggung jawab (termasuk tidak terbatas pada 

penanggungan ongkos kirim), (vi) penyusutan nilai harga dan (vii) 

pengiriman barang acak secara sepihak. Jika terdapat 

pertentangan antara catatan toko dan/atau deskripsi produk 

dengan Syarat & Ketentuan Tokopedia, maka peraturan yang 

berlaku adalah Syarat & Ketentuan Tokopedia
68

.” 

”Dalam hal terjadi kendala dalam proses pengiriman 

berupa barang hilang, barang rusak, dan lain sebagainya, Pembeli 
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https://shopee.co.id/docs/3001 diakses pada tanggal 21 ktober 2020 
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 Tokopedia, syarat layanan, dikutip dari www.tokopedia.com diakses pada tanggal 21 Oktober 

2020 
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dan Penjual dapat melaporkan ke pihak Tokopedia paling lambat 

3x24 jam sejak waktu pengiriman untuk dilakukan proses 

investigasi.”
69

 

Jika dilihat dari kebijakan yang dimiliki oleh Shopee dan 

Tokopedia pada dasarnya Marketplace tersebut telah menjamin 

kepuasan konsumen dalam melakukan pembelajaan dengan 

menyediakan fitur pengembalian barang yang tidak sesuai menurut 

kebijakan dan persyaratan yang telah dibuat oleh Marketplace 

Shopee dan Tokopedia, meskipun kedua marketplace tersebut telah 

memiliki kebijakan dan persyaratan terkait dengan pengembalian 

barang tetapi pada kenyataannya konsumen yang menerima barang 

yang tidak sesuai dengan deskripsi produk tidak serta merta barang 

langsung bisa mengemalikan produk tersebut, hal ini dapat dilihat 

pada hasil wawancara beikut pada aplikasi Tokopedia : 

‘’jika barang yang saya terima tidak sesuai dengan apa 

yang ada pada deskripsi ya rasanya saya ingin mengembalikan 

produk tersebut, tetapi karena prosesnya yang berbelit saya mau 

tidak mau harus menerima barangnya”
70

 

Sama halnya dengan tanggapan salah satu pelanggan ketika 

ditanya mengenai mekanisme pengembalian barang pada aplikasi 

Shopee yaitu: 

” menurut saya sistem pengembalian pada aplikasi shopee 

sangat merugikan konsumen, karena konsumen yang di tuntut 

untuk menanggung biaya pengembalian/ongkos kirim, sedangkan 

pihak penjual yang melakukan kesalahan “
71

 

Kebijakan yang ada pada aplikasi Shopee dan Tokopedia 

telah memberikan bentuk upaya perlindungan kosumen dengan 
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https://www.tokopedia.com/terms#sell diakses pada tanggal 21 oktober 2020 
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 Wawancara dengan kaylavidi, Konsumen Shopee dan tokopedia, pada 20 oktober 2020 
71

 Wawancara dengan Zidna fariski, konsumen Shopee, pada 20 oktober 2020 
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adanya kebijakan tersebut, namun kepuasan terhadap kebijakan 

tersbut dirasa masih kurang bagi konsumen tersebut. terkadang 

para konsumen ada yang menganggap bahwa pelayanan pada 

marketplace Shopee dan Tokopedia sudah sesuai dan cukup baik 

dan memuaskan, terkadang juga ada pelanggan yang tidak merasa 

kurang puas dengan kebijakan terkait pelayanan pada aplikasi 

tersebut.  

Marketplace Shopee dan Tokopedia mempunyai kebijakan 

pengembalian dana atau Refund untuk  mengupayakan kepuasan 

dan perlindungan konsumen bagi pengguna Marketplace tersebut. 

Dengan memanfaatkan kebijakan pelayanan dan prosedur 

mengenai pengembalian dana atas pembelian barang, pada 

marketplace Shopee  dan Tokopedia mempunyai kebijiakan dan 

ketentuan terkait hal tersebut yaiyu 

Kebijakan pengembalian dana pada Shopee : 

“Uang pembeli hanya akan dikembalikan setelah shopee 

menerima konfirmasi dari penjual bahwa barang yang 

dikembalikan telah sampai kepada penjual. Apabila tidak 

mendapatkan konfirmasi tersebut dari penjual dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan maka shopee memiliki kebebasan untuk 

mengembalikan jumlah yang sesuai kepada pembeli tanpa ada 

pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Dana akan 

dikembalikan ke kartu kredit atau akun shopee pay yang sesuai 

dengan infomasi dari pembeli”
72

 

  Kebijaka pengembalian dana pada Tokopedia : 

“Pengembalian dana dari Tokopedia kepada Pembeli hanya dapat 

dilakukan jika dalam keadaan-keadaan tertentu berikut ini: 
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a. Kelebihan pembayaran dari Pembeli atas harga Barang, 

b. Masalah pengiriman Barang telah teridentifikasi secara jelas 

dari Penjual yang mengakibatkan pesanan Barang tidak 

sampai, 

c. Penjual tidak bisa menyanggupi order karena kehabisan stok, 

perubahan ongkos kirim, maupun penyebab lainnya, 

d. Penjual sudah menyanggupi pengiriman order Barang, tetapi 

setelah batas waktu yang ditentukan ternyata Penjual tidak 

mengirimkan Barang hingga batas waktu yang telah 

ditentukan. 

e. Penyelesaian permasalahan melalui Pusat Resolusi berupa 

keputusan untuk pengembalian dana kepada Pembeli atau hasil 

keputusan dari pihak Tokopedi“
73

 

Shopee dan Tokopedia telah mengupayakan hak bagi para 

penjual dan pembeli dengan tujuan agar tidak ada yang dirugikan, 

bagi penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak yang menjadi 

tanggung jawab bagi Marketplace Shopee dan Tokopedia. 

Kebijakan terkait pengembalian dana yang sama dengan nominal 

harga produk yang telah dibayarkan oleh pembeli menjadi hak 

pembeli untuk  dikembalikan dan menjadi hak bagi penjual untuk 

mengembalikan barang sebelum ada refund atau sebelum ada 

kendala dalam transaksi jual beli baik pada Shopee dan Tokopedia 

pihak penjual dan pembeli harus melakukan komunikasi. 

Pada dasarnya marketplace Shopee dan Tokopedia hanya 

sebagai penyedia jasa layanan untuk melakukan jual beli, dengan 

kata lain marketplace hanyalah tempat untuk bertemunya pihak 

penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, maka dari itu 

pihak penjual dan pembeli di  tuntut untuk melakukan komunikasi 
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Tokopedia, kebijakan pengembalian produk, dikutip dari www.tokopedia.comdiakses pada 

tanggal 21 oktober 2020 
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59 
 

 
 

pada fitur yang telah di sediakan oleh pihak marketplace untuk 

setiap permasalahan terkait transaksi jual beli tersebut. 

Dapat diketahui jika terjadi masalah terkait transaksi jual beli 

pada marketplace Shopee dan Tokopedia, maka perlu dilakukan 

komunikasi antara pihak penjual dan pembeli untuk setiap 

permasalahan yang terjadi, dan ketika tidak terjadi kesepakatan 

para pihak maka pihak Shopee dan Tokopedia yang secara 

langsung akan menangani masalah tersebut. 

Marketplace Shopee dan Tokopedia merupakan marketplace 

yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sebelum 

menggunakan aplikasi Marketplace tersebut calon penggunan akan 

diminta untuk memasukan data pribadi mereka berupa informasi 

pribadi, seperti nomor rekening, dan lain-lain 

Berikut ketentuan pada Marketplace shopee terkait 

perlinudungan data pribadi : 

 “kami menerapkan berbagai langkah pengamanan untuk 

memastikan keamanan data pribadi pelanggan. Data pribadi 

pengguna berada dibelakang jaringan yang aman dan hanyaa bisa 

diakses oleh sejumlah kecil karyawan yang memiliki hak akses 

khusus ke sistem tersebut. Kami akan menyimpan data pribadi 

sesuai dengan Undang-Undang privasi dan atau hukum lain yang 

berlaku.”
74

 

Ketentuan perlindungan data pribadi konsumen tokopedia : 

“Tokopedia menjamin tidak ada penjualan, pengalihan, 

distribusi atau meminjamkan data pribadi Anda kepada pihak 

ketiga lain, tanpa terdapat izin dari Anda, kecuali dalam hal-hal 

sebagai berikut”
75
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Tim shopee, kebijakan privasi, dikutip dari www.shopee.co.iddiakses pada tanggal 21 oktober 
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Ketentuan terkait perlindungan data pribadi konsumen pada 

dasarnya Shopee dan Tokopedia telah bertanggung jawab. 

 Pihak pengguna aplikasi Marketplace tidak perlu khawatir 

untuk keamanan data pribadi pengguna, karean pihak marketplace 

Shopee dan Tokopedia telah menjamin datapribadi mereka tidak 

akan dilihat oleh pengguna lain atau disalahgunakan oleh pihak 

yang tidak bertnaggung jawab, karena hanya pihak Marketplace 

yang dapat melihat data pribadi pengguna. 

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para responden 

membuktikan bahwa pihak Shopee dan Tokopedia telah 

mengupayakan perlindungan bagi konsumen dengan kebijakan 

pelayanan pada Marketplace tersebut tentang pengembalian barang 

dan dana, dalam pelaksanaannya juga dapat dilihat dari hasil 

wawancara dengan beberapa penggunan aplikasi shopee dan 

tokopedia yang menyatakan bahwa ada sebagian konsumen yang 

kecewa dengan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, 

walaupaun ada sebagaian yang lain sudah merasa puas dengan 

layanan dan kualitas pelayanan pada Marketplace Shopee dan 

Tokopedia. Namun hal tersebut bukan semata-mata kesalahan dari 

pihak Shopee dan Tokopedia, melainkan hal tersebut terjadi karena 

faktor tertentu dari pihak penjual, konsumen, atau bisa juga karena 

kalalaian dari pihak kurir 

 

b. Analisis perlindungan konsumen menurut Undang-Undang 

Perlindungan kosumen (UUPK) 

Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

merupakan (UUPK) dasar hukum untuk Perlindungan Konsumen di 

Indonesia untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur pada pasal 4 

dan 5 UU Perlindungan Konsumen sedangkan hak dan kewajiban 

pelaku usaha diatur dalam pasa 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. 



61 
 

 
 

Pada kebijakan layanan yang terdapat pada Shopee dan 

Tokopedia dijelaskan secara detail tentang syarat dan penggunaan 

layanan untuk mecegah kekeliruan konsumen dalam menggunakan 

aplikasi Shoopee dan Tokopedia. Berikut tujuan dari perlindungan 

konsumen yang pertama : 

“meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen dalam melindungi diri”
76

 

Tujuan perlindungan konsumen yang pertama telah 

dilaksanakan oleh Shopee dan Tokopedia sebelum  mengakses aplikasi 

marketplace tersebut, pengguna disarankan untuk membaca dan 

memahami aturan yang ada pada Shopee dan Tokopedia hal ini dapat 

dilihat pada laman resmi shopee dan tokopedia terkait syarat dan 

layanan: 

Pada Shopee ; 

“ Selamat datang di platform Shopee ("Situs"). Silakan baca 

Syarat Layanan berikut dengan cermat sebelum menggunakan Situs ini 

atau membuka akun Shopee ("Akun") agar anda mengetahui tentang 

hak dan kewajiban hukum anda”
77

 

Pada Tokopedia : 

“Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs 

www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap telah membaca, 

mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat & 

ketentuan. Syarat & ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang 

dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna 

dengan PT.Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, 

sebagian, atau seluruh isi Syarat & ketentuan, maka pengguna tidak 

diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com
78

” 
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 Tim Shopee, syarat layanan, dikutip pada www.shopee.co.id ,  diakses pada tanggal 21 oktober 

2020 
78
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Pada sistem transaksi aplikasi Shopee dan Tokopedia harus 

menyertakan informasi yang jelas terkait produk meliputi variasi dan 

pilihan produk harus disediakan, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil 

wawancara berikut, 

Pada shopee:  

 “di marketplace shopee itu banyak toko yang menyediakan 

barang apa saja yang saya butuhkan dengan erbagai varisasi yang 

ditawarkan dan juga tertera harganya disetiap produk”
79

 

Pada tokopedia : 

“tokopedia berbagai kebutuhan yang saya inginkan 

terdsedia semua pada aplikasi tokopedia, dengan pilihan harga 

yang beragam”
80

 

Shopee dan Tokopedia telah memberikan informasi 

mengenai harga, dan deskripsi pada produknya hal ini berdasrkan 

pada wawancara yang telah di uraikan diatas.  

Terkait dengan hak konsumen untuk mengembalikan 

barang jika telah memenuhi persyaratan, hak untuk bertanya dan 

menyampaikan keluhan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan 

pada Shopee dan Tokopedia, oleh karena itu hal tersebut telah 

sesuai dengan tujuan pelindungan konsumen yang ketiga yaitu : 

 “meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen” 

Hal pertama kali bagi konsumen yang akan melakukan 

transaksi jual beli pada aplikasi Shopee dan Tokopedia adalah 

memilih produk pada katalog yang telah disediakan oleh pelapak. 

Adapun tujuan perlindungan konsumen yang keenam yaitu 

meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, 

                                                           
79
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kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu konsumen yaitu:  

“Alasan saya berbelanja di shopee ada banyak pilihan 

produk dengan berbagai macam harga tergantung dengan 

kualitasnya, pembayarannya juga sangat mudah dan aman selain 

itu juga ada voucher gratis ongkinya”
81

 

Tokopedia juga memberikan banyak pilihan variasi produk 

dan kemudahan transakasi dan banyak keuntungan yang 

didapatkan  pada aplikasi tokopedia tersebut, hal ini dapat dilihat 

pada wawancara berikut : 

“saya sering belanja di tokopedia, banyak sekali voucher 

cashback yang saya terima, selain itu juga proses pembayaran 

yang aman dan mudah”
82

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh pelapak/penjual pada 

Marketplace Shopee dan Tokopedia berdasarkan wawancara 

berikut:  

“shopee memberi kemudahan dalam melakukan transaksi, 

dan memberikan keamanan bagi penjual dan pembeli”
83

 

“kalo toko saya mendaftar program gratis ongkir,pada 

Tokopedia, pelanggan saya lebih banyak daripada sebelum 

mendaftar program gratis ongkir”
84

 

Pada dasarnya Shopee dan tokopedia telah mengupayakan 

Perlindungan Konsunen menurut amanatkan oleh UUPK tentang 

tujuan dan perlindungan konsumen, shopee dan tokopedia telah 

memberikan kemudahan dan keamaan bagi penjual dan pembeli 

dalam melakukan transaksi jual beli, selain itu Shopee dan 

Tokopedia telah melakukan inovasi dalam pelayanan untuk 

menjamin kenyamanan bagi pihak pembeli  dan penjual dalam 
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melakukan transaksi, shopee juga memberikan penawaran menarik 

kepada konsumen yaitu berupa voucher  gratis ongkir, sama hal 

nya dengan tokopedia yang juga memberikan penawaran menarik 

kepada pembeli yaitu dengan memberikan layanan gratis ongkir 

dan voucher cashback bagi para pembeli dan lain sebaginya, hal ini 

dapat menjadi daya tari tersendiri bagi konsumen atau pembeli 

yang sangat member kenyamanan dalam melakukan transaksi. 

Untuk mengetahui bagaimana Marketplace Shopee dan 

Tokopedia telah melakukan upaya perlindungan konsumen, maka 

harus dilihat dari aspek pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan 

UUPK yang diterpakan Marketplace Shopee dan Tokopedia 

Tersebut. Tujuan perlinudngan konsumen yang pertama adalah 

sebagai berikut, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, 

dalam mengomsumsi suatu barang dan jasa
85

. Sesuai dengan 

wawancara yaitu: 

 “dalam hal pembayaran, aplikasi shopee telah meberikan 

kemudahan dan keamanan dalam melakukan transaski, unutk 

melakukan pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, minimarket 

dan mbankin dang langsung terverivikasi oleh sistem shopee”
86

 

Konsumen pada tokopedia pun merasa nyaman saat 

berbelanja, yaitu sesuai wawancara:  

“Saya selalu puas ketika berbelanja di tokopedia karena 

cara pembayaran mudah bisa lewat minimarket, ATM, dan M-

Banking”
87

 

Shopee dan Tokopedia sebagai penyedia jasa jual beli 

online telah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 

konsumen untuk melakukan transaksi. Aspek keselamatan dapat 

dbuktikan ketika pembeli tidak perlu repot keluar dari rumah cukup 

menggunakan M-banking transaksi sudah bisa dilakukan. 
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Hak konsumen yang kedua yaitu hak untuk memilih barang 

atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Berdasarkan 

hasil wawancara di peroleh informasi: 

“banyak barang yang ditawarkan diaplikasi shopee muali 

dari sepatu dari berbagai pilihan merk dan variasi harga”
88

 

tokopedia juga merapkan hal serupa dengan Shopee terkait 

katalog produk yang ada di tokopedia dari hasil wawancara 

berikut: 

“tokopedia memberikan banyak pilihan produk dan harga 

yang kompetitif”’
89

 

Shopee dan Tokopedia merupakan penyedia jasa jual beli 

online terbesar di Indonesia terus melakukan pengembangan dan 

inovasi terhadap barang maupun tampilan katalog produknya.hal 

ini dapat dibuktikan dari kepuasan konsumen berdasarkan pada 

hasil wawancara sebelunya, terkait produk yang dijual di 

Marketplace Shopee dan Tokopedia banyak konsumen yang 

senang berlanja di Shopee dan Tokopedia karena banyak variasi 

poduk yang ditawarkan..  

Terkait Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan suatu barang dan jasa
90

. Terkait hal 

ini Shopee dan Tokopedia memberikan batasan terkait produk dan 

jasa. Pihak pembeli dalam aplikasi Shopee dan Tokopedia sering 

mengalami kendala ketika membeli barang. Hal ini berdasarkan 

wawancara sebgai berikut : 

“terkadang saya membeli barang di aplikasi shopee ada 

yang tidak sesuai dengan foto pada aplikasi shopee”
91
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Pada aplikasi Tokopedia juga banyak menjual barang yang 

tidak sesuai dengan apa yang di tampilkan pada katalog foto, hal 

ini disampaikan oleh konsumen tokopedia pada wasil wawancara 

berikut: 

“sering juga ketika barang sampai di rumah tidak sama 

persiss dengan apa yang ada di foto katalog”
92

 

Selanjutnya yaitu hak untuk didengar pendapat dan 

keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan. Terkait hal ini 

pihak Shopee dan Tokopedia memberikan layanan pertanyaan dan 

keluhanan melalui Customer service yang disediakan aplikasi 

tersbeut. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara beriku : 

“pada saat saya melakukan pembelian sebuah produk di 

aplikasi shopee maupun  tokopedia dan ketika barang yang saya 

terima tidak sama deng apa yang ada di katalog, saya bisa 

melaporkan hal tersebut kepada Customer Service yang ada 

diaplikasi tersbut, tetapi jika perbedaan barang tersebut  masih 

bisa dikompromi  ya tidak saya laporkan , ”
93

 

“Ketika konsumen mengalami melakukan belanja online 

pasti memerlukan jaminan hukum ketika terjadi perselisihan. 

Sebagaimana hak konsumen dalam UUPK yaitu hak untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut”
94

. Terkait hal 

tersebut pihak Shopee dan Tokopedia yang akan menagani 

sengketa tersebut 

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 

konsumen, hak tersebut kembali kepada masing-masing individu, 

yaitu yang mana untuk menjadi konsumen yang cerdas Shopee dan 

Tokopedia pada websitenya telah memberikan kebijakan tentang 
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syarat dan layanan agar terhindar dari kesalahan dan atau sengketa 

pada saat melakukan transaksi. 

Adapun mengenai hak untuk diperlakukan secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif, terkait dengan hak tersebut ketika 

kita akan menggunakan aplikasi Shopee dan Tokopedia terlebih 

dahulu kita akan diarahakan oleh aplikasi tersebut kepada syarat 

dan layanan penggunaan terkait penjualan dan pembelian pada 

aplikasi tersebut, kita telah dianggap sah sebgai pengguna aplikasi 

tersebut jika kita telah menyetujui syarat dan layanan terseut 

“Hak konsumen yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan 

kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya”
95

. Shopee dan Tokopedia mempunyai 

kebijakan terkait pengembalian dana, namun pada praktiknya 

masih terdapat kendala, seperti wawancara berikut: 

“pernah saya bermaasalh dengan CS, setelah saya 

melakukan pembayaran terhadap suatu produk dengan vitur dicek 

otomatis, lalu pihak shopee melakukan pembatalan dengan alasan 

produk belum dibayar. Lalau saya melakukan komplain kepada cs 

dan cs memberi saran keapada saya untuk memberikan rekening 

koran, saya turti semua permintaan cs, namum setela 2 bulan 

belum  ada kejalasan ”
96

 

Pada Marketplace Tokopedia, mengenai sistem 

penegmbalian barang hampir sama dengan apa yang di terapkan 

oleh Shopee, dimana Tokopedia sebagai pihak ketiga atau sebagai 

perantara jual beli antara penjual dan pembeli, pengembalian dana 

akan tercapai jika pihak penjual dan pembeli menyetujui 

pengembalian dana dan atau barang, hal ini penulis berdasarkan 

hasil wawancara berikut : 
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“ pernah sewaktu saya membeli barang di tokopedia, 

barang yang saya terima tidak sesuai dengan apa yang ada di foto 

katalog, saya tidak puas dan ingin melakukan pengembalian 

barang dan ingin uang saya kembali, namun pihak penjual tidak 

menyetujui, maka mau tidak mau saya harus menerima barang 

tersebut”
97

 

Dari hasil wawancara diatas pada dasarnya pihak Shopee 

dan Tokopedia telah mengupayakan perlindungan konsumen, 

namun pada faktanya masih terdapat kendala/masalah terkait 

pembelian, seperti perbedaan barang setelah sampai dengan barang 

barang yang ada pada katalog hal ini hampir semua dirasakan oleh 

konsumen, tetapi pada kenyataannya masih banyak konsumen yang 

memilih untuk tidak mengemalikan barang tersebut karena 

prosesnya yang rumit, tetapi ada juga yang memilih untuk tidak 

dikembalikan karena ketidaksesuaina barang tersebut masih bisa 

ditolelir. Artinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi 

yang benar dan jujur terkait barang dan jasa tidak tercapai atau 

tidak teralisasi karena pada faktanya masih banyak terjadi masalah, 

namun hal tersebut bukan semat-mata kesalahan dari pihak Shopee 

dan Tokopedia, namun bisa saja kelalaian pihak penjual dan 

pembeli yang tidak memperhatikan kebijakan yang ada pada 

Marketplace Shopee dan Tokopedia. 

Terkait pengembalian dana pada aplikasi Shopee dapat 

terjadi jika para pihak memahami prosedur dan syarat yang telah di 

terapkan oleh pihak marketplace Shopee, Shopee memiliki garansi 

yang dapat menjamin agar transaksi bisa lebih aman dan bisa 

mengajukan pengembalian barang selama masih ada masa garansi, 

Garansi Shopee merupakan perlindungan dari Shopee bagi 

pengguna, dengan sistem menahan dana transaksi sampai mereka 
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mengonfirmasi bahwa barangnya telah diterima dengan baik. 

Lamanya masa Garansi Shopee dihitung dari lama waktu 

pengemasan ditambah estimasi waktu pengiriman, yang dihitung 

sejak pelanggan telah memberikan konfirmasi pembayaran 

pesanannya. masa Garansi Shopee ini bisa diperpanjang. Bagi yang 

belum tahu, untuk menambah masa Garansi Shopee bisa dilakukan 

dengan mengunjungi halaman rincian pesanan, lalu mengeklik 

tombol Perpanjangan Masa Garansi Shopee. 

Selama dalam masa Garansi Shopee dan pelanggan belum 

menekan tombol Pesanan Diterima, pelanggan masih bisa 

mengajukan pengembalian dana. Artinya, saat terjadi masalah 

seperti barang tidak dikirimkan atau barang diterima tidak sesuai 

pesanan, pelanggan bisa meminta agar dananya dikembalikan. 

Namun perlu ditegaskan, pengembalian dana ini bersifat 

pengajuan ke penjual. Penjual bisa saja menolak pengajuan 

tersebut. Namun, hal ini berlaku selama tiga hari, jika tidak ada 

respon, maka proses pengembalian dana akan dilakukan sesuai 

metode pembayaran yang digunakan. 

Jika menggunakan metode pembayaran transfer Bank, 

Indomaret, Alfamart, atau ShopeePay dan akan dikembalikan ke 

ShopeePay. Sedangkan untuk selain itu, seperti kartu kredit, debit 

online, Akulaku, dan Kredivo, akan dikembalikan ke masing-

masing akun tersebut. 

Cara Mengajukan Pengembalian Dana di Shopee :
98

 

1. Buka Rincian Pesanan (tab Saya > Belanjaku > tab 

Sedang Dikemas) dari transaksi 
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2. Dari halaman tersebut kemudian pilih tombol Ajukan 

Pengembalian Barang/Dana 

3. Pilih barang yang akan dikembalikan 

4. Pilih alasan pengembalian 

5. Masukan alamat email yang digunakan 

6. Lalu klik tombol Kirimkan 

Untuk memperkuat proses pengajuan pengembalian dana, 

pelanggan bisa mengirimkan foto, video, atau screenshot transaksi 

sebagai bukti ke alamat email dispute@shopee.co.id. 

Begitu juga dengan Tokopedia telah memberikan layanan 

pengembalian barang  kepada konsumen, hal tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh konsumen jika mau mengikuti prosedur dengan 

baik, Sebelum membeli produk secara online, anda perlu 

memahami sistem pengembalian barang di toko tersebut. Ini 

tentunya sangat penting, terutama jika produk yang anda terima 

tidak sesuai atau rusak. Tokopedia adalah salah satu mal online di 

Indonesia yang menyediakan layanan retur bagi pelanggannya. 

Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang sistem retur 

barang di Tokopedia.
99

 

 Pertama, masuklah ke akun anda di Tokopedia. Lalu klik tanda 

notifikasi yang terletak di pojok kanan atas beranda utama 

Tokopedia. Pilih kolom Pembelian dan lanjutkan dengan 

Konfirmasi Penerimaan. 
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 Selanjutnya, gunakan tombol User-added image untuk memilih 

transaksi yang hendak anda laporkan. Kemudian pilih Ya 

apabila sudah selesai. 

 Pada kolom Kendala Produk, pilihlah barang dan jenis 

komplain yang ingin di sampaikan kepada pihak Tokopedia. 

 Biasanya akan mendapatkan pilihan komplain seperti produk 

tidak sesuai deskripsi atau rusak. Setelah itu, tulis apa alasan 

mengajukan keluhan. Pada tahap ini, pada fasilitas ini juga bisa 

memasukkan jumlah barang yang akan dikomplain. 

 Jika sudah, lanjutkan dengan memilih tombol Lanjutkan dan 

Solusi. Setelah itu akan mendapatkan solusi berupa “Saya ingin 

menukar barang”. Klik pada pernyataan itu untuk melanjutkan 

komplain. 

 Tahap berikutnya adalah akan diminta untuk mengunggah bukti 

foto dari produk yang bermasalah. bisa melampirkan maksimal 

5 foto dalam sekali unggahan. Kemudian beri keterangan di 

kolom Alasan mengenai komplain yang ingin diajukan. 

 Pilih Buat Komplain agar pop-up notifikasi untuk rangkuman 

komplain muncul di layar desktop. Setelah itu, konsumen 

diberi waktu untuk berdiskusi dengan penjual. Anda juga bisa 

meminta bantuan kepada Customer Care Tokopedia dengan 

klik tombol Minta Bantuan. 

Jika komplain tersebut disetujui oleh penjual, anda akan diberi 

alamat untuk mengembalikan (retur) produk. Segera kirim barang 

tersebut ke alamat retur dan masukkan nomor resi paket di halaman 

Pusat Resolusi. Caranya adalah dengan memilih tanda Masukkan 

No.Resi. Setelah barang diterima oleh penjual, produk yang baru 

akan segera dikirimkan ke alamat anda. Untuk melacaknya, 

konsumen bisa masuk ke halaman Pusat Resolusi dan pilih tombol 

Lacak. 
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c. Promo flash sale Shopee di Tinjau dari Undang-undang Perlindungan 

Konsumen 

Maraknya bermunculan toko-toko online yang dikelola secara 

pribadi oleh individu, baik di media sosial seperti Instagram, Line dan 

juga Facebook. Serta hegemoni marketplace yang dikelola secara 

sistematis oleh Blibli, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain 

sebagainya. Seiring dengan semakin bertambah banyak pelaku usaha 

e-commerce yang memasarkan usahanya, khususnya retailer besar. Hal 

ini yang kemudian mengharuskan para pelaku usaha mencari strategi 

yang jitu guna menarik perhatian pasar. Strategi pemasaran yang 

marak dipakai oleh marketplace kenamaan saat ini adalah berupa 

promosi flash sale. 

Flash sale merupakan bentuk promosi penawaran produk tertentu 

dengan potongan harga dan kuantitas yang terbatas dalam waktu 

singkat. Flash sale atau juga disebut “daily deal”, bagian dari promosi 

penjualan yang memberikan pelanggannya penawaran khusus atau 

potongan harga untuk produk tertentu dalam waktu yang terbatas.
 100 

Hampir di semua marketplace mengadakan promosi flash sale dengan 

penawarannya masing-masing. 

Ketika seluruh proses jual beli dari penawaran melalui promosi 

flash sale, komunikasi antara penjual dengan pembeli, hingga 

terjadinya kesepakatan transaksi dan produk sampai di tangan 

konsumen berjalan dengan lancar, maka hal ini mungkin tidak 

menimbulkan suatu permasalahan. Namun, dalam penelitian ini 

permasalahan lebih fokus kepada media promosi flash sale yang 

dilakukan oleh pelaku usaha Flash sale merupakan penawaran produk 
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dengan potongan harga dan kuantitas yang terbatas dalam waktu 

singkat. Pada beberapa situs marketplace yang menawarkan flash sale 

Pada promo flash sale memang produk yang ditawarkan 

kuantitasnya terbatas sesuai dengan pengertian awal tadi. Namun, 

informasi mengenai berapa jumlah produk yang ditawarkan ini tidak 

dicantumkan dalam promosi flash sale tersebut. Hal ini kemudian yang 

menjadikan konsumen harus stand-by menatap layar pada situs 

marketplace untuk mengikuti promosi flash sale dan berharap 

mendapatkan produk yang diinginkan tersebut 

Saat promosi flash sale berlangsung, kisaran harga yang 

ditawarkan untuk suatu produk memang lebih rendah dari harga 

pasaran dan jelas itu dapat menggiurkan konsumen. Pada satu kasus, 

terdapat produk flash sale tercantum dengan harga awal Rp40.000,- 

persentase diskon flash sale 90% sehingga harganya menjadi 

Rp9.999,- dan benar saja hanya dalam waktu 5 menit produk tersebut 

telah habis terjual. 

Hal itulah yang lantas menyebabkan konsumen saling 

berlomba untuk mendapatkan produk yang diinginkan karena harga 

yang cukup menggiurkan dan durasi waktu promo yang dibatasi. 

Akibatnya konsumen tidak sempat memeriksa bagaimana kualitas 

produk yang dipilih itu apakah bagus atau tidak. Dekripsi produk yang 

dicantumkan pada laman situs belum tentu bisa dijadikan jaminan 

mengenai kualitas produk. Pun demikian halnya dengan rating dan 

review dari pembeli sebelumnya tidak sepenuhnya bisa dijadikan 

patokan mengenai kualitas produk tersebut 

Pada penyelenggaraan promo flash sale masih terdapat kekurangan 

yang mana hal itu berkaitan dengan hak-hak  konsumen yang belum 

terpenuhi, diantaranya ialah hak untuk mendapatkan informasi dengan 

benar. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 
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8 Tahun 1999. 

“Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa.” 

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai 

informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen 

mengerti terkait produk yang digunakan tersebut. Sebagai contoh, 

iklan yang secara ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi 

kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Terlebih 

lagi dalam flash sale ini yang merupakan periklanan mengenai 

promosi pemasaran seharusnya konsumen diberikan informasi yang 

jelas terkait promosi yang sedang berlangsung 

Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena 

salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah 

terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Misrepresentasi 

banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan produk tertentu, 

sedangkan iklan tersebut tidak selamanya memuat informasi yang 

benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk 

yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk ditutup-tutupi.
101

 

Dengan demikian, hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tidak bisa 

terpenuhi. 

Informasi yang diperoleh konsumen melalui iklan promosi tersebut 

dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam 

gugatan konsumen terhadap produsen. Bahkan, tindakan produsen 

berupa penyampaian informasi melalui iklan secara tidak benar yang 

merugikan konsumen tersebut, dikategorikan sebagai wanprestasi, 

karena iklan dianggap sebagai penawaran dan janji-janji yang bersifat 
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mengikat, sehingga isi iklan tersebut dianggap diperjanjikan dalam 

ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.
102
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d. Perlindungan konsumen menurut hukm islam pada aplikasi Shopee 

dan tokoTokopedia 

a) Muamalah 

Pihak Shopee dan Tokopedia mempunyai kebijakan yang 

menjelaskan bagi calon pengguna mengenai syarat dan 

ketentuan yang harus disetujui jika akan menggunakan aplikasi 

tersebut  : 

Kebijakan syarat dan layanan pada Shopee : 

“jika konsumen tidak setuju dengan syarat dan penggunaan 

tersebut, maka konsumen jangan atau berhenti untuk mengakses 

dan menggunakan Aplikasi Shopee
103

” 

Kebijakan syarat dan ketentuan pada Tokopedia : 

“. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, 

atau seluruh isi Syarat & ketentuan, maka pengguna tidak 

diperkenankan menggunakan layanan di 

www.tokopedia.com.”
104

 

Berdasarkan pemaparan dari kebijakan kedua aplikasi 

tersbut, telah sesuai dengan prinsip Muamalah yaitu dilakukan 

secara suka rela dan tanpa paksaan. 

Seacara umum konsep jual beli pada Shopee maupun 

Tokopedia dengan konsep jual beli konvensional pada dasarnya 

hampir sama tetapi yang membedakannya adalah media yang 

digunakan yaitu menggunakan media online pada Shopee dan 

Tokopedia dalam melakukan muamalah, dalam hal ini transaksi 

pada Shopee dan Tokopedia adalah mubah karena segala bentuk 

muamalah adalah boleh kecuali ada ketentuan lain dari syara
105

. 
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Shopee dan Tokopedia mempunyai kebijakan terkait persyaratan 

pembatasan barang dan iklan untuk menghindari penjualan 

produk yang dilarang. 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS An-Nisa/4:29 : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
106

 

Penggunaan Aplikasi Shopee dan Tokopedia diatur dialam 

persyaratan umum untuk menghindari penggunaan aplikasi 

dengan tujuan negatif, hal ini dapat dilihat kebijakan yang 

tertera pada aplikasi sebagai berikut:  

Pada aplikasi Shopee : 

“Dengan ini konsumen setuju untuk selalu mengakses 

dan/atau menggunakan layanan hanya untuk tujuan yang tidak 

melanggar hukum dan dengan cara yang sah dan selanjutnya 

setuju untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

layanan dengan itikad baik”
107

 

Pada aplikasi Tokopedia : 

“Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs 

www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap telah membaca, 

mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat & 

ketentuan. Syarat & ketentuan ini merupakan bentuk 

kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah 

antara Pengguna dengan pihak Tokopedia”
108

 

Dari kebijakan diatas yang diterapkan oleh pihak Shopee 

dan Tokopedia tersebut dapat disimpulkan bahwa Shopee dan 
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Tokopedia telah sesuai dengan prinsip mualah yaitu segala jenis 

muamalah harus mendatangkan kemudharatan dan manfaat, 

Dalam salah satu hadist dijelaskan: 

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit, bahsawanya Rasulullah 

saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak 

boleh pula membalas kemudharatan” (HR. Ahmad dan Ibnu 

Majah).
109

 

Shopee dan Tokopedia memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam melakukan jual beli secara online melalui 

kemudahan pada sistem transaksi pembayaran, hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil wawancara dengan konsumen shopee 

yaitu: 

 “saya belanja di aplikasi shopee karena kemudahan yang 

ditawarkan, menghemat waktu dan biaya, saya dapat melakukan 

perbandingan harga yang mmennurut saya samgat efesien”
110

 

Senada dengan konsumen Shopee tersebut, berikut 

pernyataan konsumen pada aplkasi Tokopedia terkait dengan 

dengan kemudahan yang di tawarkan oleh Tokopedia 

‘’aplikasi tokopedia menyediakan segala macam kebutuhan 

yang kita inginkan, dan juga kemudahan transaksi yang ada 

pada sistim pada aplikasi tokopedia”
111

 

Aplikasi Shopee dan Tokopedia telah menjamin konsumen 

dengan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi yang 

ditawarkan serta tanpa ada tujuan untuk bertindak curang pada 

konsumen hal ini telah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu 

memelihara keadilan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. 

Al-Baqarah/2:279 : 

Terjemahnya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan 
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Rasul-Nya akan memerangimu dan kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), Maka bagimu hartamu; kamu tidak 

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
112

.”  

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya,  

hal ini telah sesuia dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir 

mengenai empat bentuk Muamalah yaitu segala bentuk 

Muamalah hukumnya adalah boleh kecuali jika ada dalil yang 

mengharamkannya. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela 

tanpa adanya paksaan, muamalah dilakukan mendatangkan 

manfaat dan terhindar dari mudharat, muamalah memelihara 

keadilan berarti bahwa segala bentuk muamalah yang 

mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.
113

 

 

b) Jual beli 

E-commerce merupakan layanan jual beli secara online 

yang tersambung melalui jaringan internet yang sangat 

memberi kemudahan bagi masyarakat. modeloTransaksi pada 

Marketplace/E-commerce Shopee dan Tokopedia adalah 

bentukojual beli yang dilakukan tidak secara langsung artinya 

penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Shopee dan 

Tokopedia memiliki fitur komunikasi yang dapat 

menghubungkan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan 

transaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu 

rukun jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli telah 

terpenuhi. 

Shope dan Tokopedia mliki kesamaan terkait ragam jenis 

produk yang ditawarkan di dalam aplikasi E-commerce  

tersebut, barang atau produk yang di jual pada aplikasi 

tersebut relatif lengkap dan apa yang kita cari pada aplikasi 
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tersebut semua tersedia pada aplikasi tersebut. Berdasarkan 

hasil wawancara pada konsumen Shopee dan Tokopedia’’ 

“shopee menawarkan banya produk yang saya inginkan 

dan banya variasinya, saya biasa nya pada aplikasi shopee 

sering membeli kosmetik, krudung, aksesoris hp, dan buku 

dengan berbagai macam pilihan harga
114

” 

‘’ tokopedia menurut saya memberikan banyak pilihan 

produk dan variasi, misal saya mau beli kaos lalu saya ketik 

kata pencarian kaos pada aplikasi tokopedia, lalu tokopedia 

memberikan banyak sekali pilihan kaos pada catalog 

pencarian dari harga termahal sampai termurah”
115

 

Dari pernyataan tersebut dapat di ketahui bahwa kedua 

aplikasi marketplace tersebut memiliki banyak variasi dan 

banyak pilihan produk didalamnya dengan disertai harga,  

sehingga dapat disimpulkan Shopee dan Tokopedia telah 

memenuhi/sesuai rukun jual beli yaitu adanya objek jual beli 

“Dalam Jual beli yang dilakukan harus terdapat akad dan 

kesepakatan, jika hal tersebut telah terjadi maka transaski jual 

beli sudah dapat dilaksanakan”
116

. Hal tersebut berlakuopada 

Shopee dan Tokopedia yang memiliki kesamaan sistem 

dalam transaksi pembayaran yakni sesuai wawancara dengan 

pengguna kedua aplikasi Marketplace tersebut: 

 ‘’Kalau ingin berbelanja di aplikasi marketplace 

caranya itu, download aplikasi shopee atau tokopedia 

terserah mana yang nyaman menurut anda, setelah 

mendownload aplikasi tesebut dan sebelum anda 

menggunakan aplikasi tersbut anda diminta unutk 

memberikan data diri anda terlebih dahulu, setelah itu anda 
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bisa memulai berbelanja, dengan cara memasukan kata 

kuncu terkaitt produk yang anda inginkan, lalu pilih produk 

yang anda inginkan, masukan ke kerangjang untuk 

melakukan checkout, bayar barang belanjaan ada melalui 

metode pembayaran yang telah disediakan oleh pihak 

marketplace, setelah membeyar pihak penjual akan 

menerima  notifikasi unutk segera mengirimkan barang 

pesanan, setelah dikirim anda akan mendapat notifikasi 

bahwa barang pesanan anda telah dikirim leh pihak penjual 

melalui jasa kurir
117

 

Shopeeodan Tokopedia dapat disimpulkan telah memenuhi 

rukun pada jual beli yaitu terjadinya akad dan kesepakatan 

antara pihak konsumen yang akan membeli produk, dengan 

pihak penjual yang menawarkan produk disertai dengan 

harga 

 

c) Khiyar 

Terkait dengan hak untuk melanjutkan atau 

membatalkan suatu transaksi jual beli dalam islam dikenal 

dengan hak Khiyar. Hal ini bertujan untuk mmberikan 

kekuatan hukum bagi pihak konsumen dalam melakukan 

transaki jual beli. Ketentuan dalam Khiyar bertujuan untuk 

memberikan kesempurnaan dalam bertransaksi
118

. 

Ketentuan Khiyar pada aplikasi Shopee dan 

Tokopedia dijlaskan pada kebijakan syarat dan layanan, 

dimana kebijakan tersebut memberikan hak pada konsumen 

untuk melakukan pengembalian barang dan 

mengembalikan uang konsumen sesuai nominal 

pembayaran dengan catatan barang yang menjadi objek jual 
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beli tersebut berbeda dengan apa yang diperjanjikan dalam 

kontrak, barang yang telah sampai rusak, dan cacat. 

Kewajiban Shopee dan Tokopedia hanya sebatas pihak 

ketiga yang memberikan kebijakan sebagai berikut : 

Pada aplikasi Shopee : 

“pembeli hanya boleh mengajukan permohonan 

pengembalian barang dan atau pengembalian dana dalam 

situasi sebagai berikut: barang belum diterima pembeli, 

barang tersebut cacat dan atau rusak saat diterima, 

penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan 

deskripsi atau spesifikasi yang telah disepakati, penjual 

mengirimkan barang yang tidak sesuai misalnya beda 

warna, bentuk, ukuran”
119

 

Pada aplikasi Tokopedia : 

”Barang dapat dikembalikan jika : 

Terjadi kesalahan pengiriman produk dari pihak penjual 

(kelalaian penjual) Terjadi kerusakan/cacat produksi 

(factory defect) Produk yang diterima tidak sesuai dengan 

foto atau deskripsi dengan yang diiklankanBarang tidak 

dapat dikembalikan jika : 

Terjadi kesalahan pemesanan dari pihak pembeli. 

Contohnya; Lupa mencantumkan keterangan warna, 

ukuran, atau salah order barang (kelalaian pembeli) 

Kerusakan terjadi karena kelalaian penggunaan 

Kerusakan terjadi saat proses pengiriman berlangsung 

(kelalaian logistik) Pembeli membuka segel garansi, 

membuka mesin atau membuka bagian-bagian dalam mesin 

(garansi tidak berlaku). 

Dianjurkan setiap transaksi menggunakan asuransi dan 
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menyertakan packing tambahan yang tersedia di etalase 

kami”
120

 

Kebijakan layanan yang dimiliki Shopee dan 

Tokopedia maka dapat diklasifikasikan Khiyar yang 

diterapkan yaitu: Khiyar Syarat yaitu hak bagi pembeli 

untuk membatalkan atau melanjutkan suatu transaksi jual 

beli yang terjadi pada para pihak atau masing-masing pihak 

pada suatu waktu tertentu. Hal ini selaras dengan kebijakan 

pada Shopee dan Tokopedia terkait dengan pengembalian 

barang dimana Shopee dan Tokopedia memberikan jangka 

waktu 14 hari sejak barang diterima untuk mengembalikan 

produk yang tidak sesuai, maka pembeli dapat 

mengembalikan produk/barang tersebut dalam waktu 

tertentu. Dalam hadist disebutkan: 

 “Dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin 

Hizam bahsawanya Rasulullah SAW bersabda: dua orang 

yang melakukan jual beli selama mereka berpisah, jika 

keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), 

niscaya diberkahi dalam jual beli, dan jika mereka berdua 

menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut 

keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud 

berkata sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan 

jual beli dengan Khiyar”
121

 

Khiyar Aib adalah hak bagi konsumen/pembeli 

untuk mengembalikan barang dikarenakan terdapat ketidak 

sempurnaan/cacat produk pada barang.
122

 Pada Shopee dan 

Tokopedia pada kebijakannya terdapat hak bagi konsumen 
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untuk mengembalikan barang jika terdapat ketidak sesuian 

antara foto produk dengan barang yang telah di terima, 

maka pihak konsumen diperbolehkan untuk 

mengembalikan produk tersebut. Hal ini dijelaskan dalam 

suatu hadist: 

 “Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: 

seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak 

halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada 

saudaranya kecuali apabila ia telah menjelaskannya.” 

(HR. Riwayat Muslim)
123

 

Khiyar Rukyat merupakan hak pilih bagi pembeli 

jika terdapat ketidak sesuaian anatara sifat-sifat barang 

yang telah ditentukan pada suatu transaksi, karena pada 

sistem E-commerce pembeli hanya mengetahui 

spesifaksi/sifat-sifat barangnya, pembeli tidak mengetahui 

barang tersebut secara langsung. pada Hadist ini dijelaskan 

mengenai persyaratan:  

“Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasullah Saw 

bersabda: seorang muslim terikat dengan (persyaratan 

yang dibuat) oleh mereka, mengadakan perjanjian, 

perdamaian adalah diperbolehkan sesame muslim” HR. 

Hakim
124

 

Shopee memberikan fasilitas pengembalian barang 

dan dana pada keijakannya,  jika terjadi sengketa anatara 

pihak penjual dan pembeli dalam kebijakannya Shopee 

memerlukan waktu 3 hari untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkn untuk memperkuat pembeli, setelah itu pihak 

Shopee akan menghubungi penjual , dalam jangka waktu 3 

hari, namun jika para pihak (penjual dan pembeli) tidak 

                                                           
123

 Ibid., 
124

 Mardani, Op.cit, h. 209 
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merespon maka pihak Shopee yang akan memutuskan 

sengketa berdasarkan data-data yang ada 

Pada Tokopedia memiliki fasilitas sama seperti 

Shopee yang dijelaskan diatas yang membedakan adalah 

jangka waktu untuk melakukan invetigasi adalah 2x24 jam, 

terkait dengan pengambilan keputusan yang akan di 

putuskan oleh pihak Tokopedia adalah melalui data 

transaksi penjualan produk yang menjadi sengketa yang 

diberikan para pihak kepada pihak Tokopedia dalam jangka 

waktu 2x24 jam, jika pihak penjual tidak memberikan data 

pembenar/data transaksi sedangkan hanya pihak penjual 

yang memberikan data transaksi maka maka keputusan 

yang diambil pihak Tokopedia adalah berdasarkan data dari 

pihak penjual, dan begitupun sebaliknya, namun jika kedua 

belah pihak tidak mengirimkan data tersebut sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditentukan tokopedia yaitu 2x24jam 

maka Tokopedia mempunyai dasar sendiri untuk 

menentukan keputusan. 

Pemaparan yang telah dilakukan di atas  

membuktikan bahwa pada transaksi online terdapat hak 

khiyar, sehingga memberi kenyamanan dan keamanan 

berbelanja bagi para konsumen 

 

2. Pengawasan transaksi E-Commerce dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perdagangan pada 

aplikas Shopee dan Tokopedia 

a. Pengawasan Standarisasi Produk E-Commerce 

 Dewasa ini penggunaan E commerce dalam masayrakat semakin 

meningkat karena kemudahan dalam melakukan transakasi yang 

ditawarkan E-commerce dan banyak variasi produk yang 

ditawarkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Hal ini 
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menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memenuhi 

kebutuhan pasar. Inovasi dan perubahan pada E-commerce 

memberi kemudahan dan peluang bagi perusahaan kecil dan 

menengah untuk memperluas sekmen pasar untuk bersaing dengan 

perusahaan besar. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan yang berkompeten dalam  pemanfaatan E-commerce 

    Pelaksanaan dan implemetntasi transaksi E-commerce 

harusodiimbangiodenganoadanyaopengawasanoyangotegas. Dalam 

Undang-Undang  No 7  Tahun 2014  Tentang  Perdagangan  (UU 

Perdagangan) sendiri fungsi pengawasan terhadap perdagangan 

Elektronik atau E-commerceobelumosepenuhnyaodiatur dengan 

jelas. Dalam Bab XVI Pasal 98 mengenaiopengawasanodi 

sebutkan: 

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang 

melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.  

2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan 

di bidang Perdagangan. 

 Pada amanat UU Perdagangan hanya sebatas pada aturan 

yang mengantur tentang perdagangan kovensional/perdaganagn 

secara umum bukan mengatur tentang perdagangan secara 

eletronik. Sehingga kesempatan untuk terjadinya pelanggaran 

dalam melakukan transaksi dalam E-commerce semakin besar. 

Sepertiostandarisasi produk, karena para pelaku usaha dapat 

dengan mudah menarik perhatian calon pembeli dengan embel-

embel harga yang murah dan mengesampingkan kualitas produk. 

Pada transaksi melalui e-commerce barang-barang yang berasal 

dari luar negeri yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia  

(SNI) bisa dengan bebas masuk ke wilayah Indonesia, hal ini 
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menjadi celah bagi Importir untuk mensiasati standar yang 

ditetapkan pemerintah yaitu SNI  

  Sangat jelas UU Perdangan memberikan amanat tentang hal 

apa saja yang merupakan tugas dari pengawasan. Dalam Pasal 100 

ayat (3) disebutkan: Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit 

melakukan pengawasan terhadap: 

 

a. Perizinan di bidang Perdagangan;  

b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau 

diatur; 

c. Distribusi Barang dan/atau Jasa; 

d. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor 

yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, 

dan lingkungan hidup;  

e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi 

secara wajib; 

f. Pendaftaran Gudang; dan  

g. Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atauoBarang 

penting. 

 Keharusan bagi setiap pelaku usaha untuk menerapkan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk setiap produk yang 

diperjual belikan melalui E-commerce, hal ini merupakan amanat 

dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) selaku Pembina Sektor 

Perdagangan. 

 Setelah melihat ketentuan yang telah diamanatkan oleh 

Undan-undang Perdagangan, Shopee dan Tokopedia selaku 

platform E-Commerce yang bergerak di wilayah Indonesia, maka 
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Shopee dan Tokopedia harus mengikuti aturan mengenai 

Standarisasi produkyang telah di tentukan dalam UU Perdagangan.. 

   Shopee memiliki ketentuan mengenai pembatasan produk 

yang boleh di perjual belikan, mengutip Laman resmi pada website 

Shopee berikut ketentuan pembatasan produk yang boleh beredar di 

aplikasi Shopee :
125

 

  DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN DIBATASI 

                         Barang Terkait Makanan dan Minuman 

a) Minumanokeras atau beralkohol; 

b) Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang 

dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut 

ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak 

terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, 

Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang 

Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk pula 

dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan 

yang memerlukan resepodokter, bat bius, obat 

pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak 

memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM); 

c) Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan 

kosmetik bekas; 

Makanan yang Dilarang: Untuk keselamatan Pengguna 

kami, Penjual tidak boleh mendaftarkan makanan dan 

barang terkait makanan berikut ini di Situs kami : 

• Makananminuman yang membahayakan keselamatan 

penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai izin 

                                                           
125

 Tim shopee, kebijakan barang yang dilarang dan di batasi, di kutip dari www.shopee.co.id, 

diakses pada tanggal 22 oktober 2020 

http://www.shopee.co.id/
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edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM); 

• Daftar yang mengandung klaim obat-obatan yaitu, 

klaim bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk 

digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, 

peringanan, perawatan, atau pencegahan ppenyakit 

pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi 

atau mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis 

normal, baik secara permanen atau pun sementara, 

dan baik dengan cara mengakhiri, mengurangi atau 

menunda, atau meningkatkan atau mempercepat 

jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun 

(misalnya, obat-obatan farmasi, lensa kontak, 

suplemen makanan dengan pelabelan yang salah); 

• Makanan yang berbahaya – Makanan yang 

mengandung zat terlarang atau zat yang melebihi 

proporsi yang diizinkan, makanan yang tercemar 

tanpa sepenuhnya memberi tahu Pembeli pada saat 

penjualan tentang sifat transaksi; 

• Produk susu non-pasteurisasi;  

• Jamur liar; 

• Makanan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia. 

• Makanan yang tidak termasuk ke dalam kategori 

Makanan yang Dilarang di atas harus mematuhi 

standar minimum dan pedoman berikut ini: 

• Tanggal kedaluwarsa – semua makanan harus diberi 

label tanggal kedaluwarsa atau "gunakan sebelum" 

dengan jelas dan benar. Makanan yang sudah 

kedaluwarsa tidak boleh didaftarkan; 
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• Wadahtertutup – semua makanan dan produk terkait 

yang dijual di Situs harus dikemas atau ditutup untuk 

memastikan Pembeli dapat mengidentifikasi bukti 

adanya sabotase atau cacat; dan 

• Makanan yang mudah rusak – Pengguna yang 

mendaftarkan barang yang mudah rusak harus 

menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang 

langkah-langkah yang akan merek aAmbil untuk 

memastikan barang tersebut dikemas dengan baik.       

 

    

   Barang Elektronik yang Dibatasi 

a) Peralatan telekomunikasi, pengawasan elektronik dan 

peralatan elektronik serupa seperti TV kabel, pelaras 

acakan, pemindai radar, perangkat kendali sinyal lalu 

lintas, perangkat penyadapan dan perangkat penyadap 

telepon; 

b) Produk telepon genggam/handphone baru (termasuk 

perangkat tablet yang penggunaannya membutuhkan 

simcard untuk beroperasi) yang tidak memiliki atau 

belum memperoleh izin teknis dari instansi yang 

berwenang. Penjual yang menjual produk telepon 

genggam/handphone baru di Situs wajib memastikan 

bahwa produk tersebut telah memiliki izin teknis dari 

instansi terkait sebagai syarat dapat diperjualbelikan 

di Indonesia. Penjual yang menjual telepon 

genggam/handphone baru yang tidak memiliki atau 

belum memperoleh izin teknis dari instansi yang 

berwenang di Situs akan dikenakan sanksi yang 
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berupa namun tidak terbatas pada pemblokiran 

dan/atau penghapusan barang dari Situs; 

Barang Terkait Hak Kekayaan Intelektual, 

Konten, dan Jasa 

a) Publikasi, buku, film, video dan/atau video game yang 

tidak mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat 

penjualan dan/atau pengiriman; 

b)  Barang-barang yang berpotensi melanggar: Barang-

barang termasuk tetapi tidak terbatas pada replika, 

barang palsu, dan tiruan produk atau barang tanpa izin 

yang mungkin pmembahayakan penggunamelanggar 

hak cipta, merek dagang tertentu, atau hak kekayaan 

intelektual lainnya milik pihak  ketiga; 

c) Jasa: Kecuali secara tegas diizinkan oleh Shopee, 

penyediaan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

jasaoyang bersifat seksual atau ilegal atau melanggar 

Persyaratan  Layanan dilarang di Situs; 

d) Barang-barang dan atau jasa yang memuat konten 

dengan materi yang berpotensi menciptakan atau 

mempromosikan kebencian atau menghasut atau 

menyalahgunakan anak-anak atas dasar kepentingan 

politik, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, 

etnis, usia, atau cacat tubuh; 

e) Produk yang (i) terkait dengan kampanye, pemilihan 

umum, isu politik, atau isu debat politik (b) dan 

mengadvokasi atau melewan, atau menyerang politisi 

atau partai politik, atau (c) mempromosikan atau 

menghasut timbulnya setiap bentuk kebencian, 

kejahatan, prasangka, pemberontakan, atau kekerasan; 

dan 
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f) Setiap barang yang, atauomengandung komponen 

yang (i) ilegal atau terlarang lainnya di yurisdiksi 

Pembeli dan/atau Penjualan atau barang yang 

mendorong kegiatan ilegal atau terlarang, atau (ii) 

ditentukan oleh suatu adan pemerintahan atau otoritas 

pemerintahan sebagai barang yang berpontensi 

menimbukan resiko gangguan kesehatan atau 

keamanan. 

Barang Umum 

a) Segala jenis hewan dan satwa yang dilarang diperjual 

belikan berdasarkan hukum Republik Indonesia; 

b) Artefak dan barang antik dan cinderamata berbahan 

hewa yang dilindungi; 

c) Mata uang dan prangk palsu; 

d) Kartu kredit dan debit;        

e) Mata uang termasuk, dengan tidak terbatas pada, mata 

uang digital; 

f) Barang yang diembargo; 

g) Senjata api, senjata seperti semprotan merica, replika, 

airsoft gun, dan senjata bius, dsb; 

h) Barang yang berkaitan dengan pemerintah atau Polisi 

seperti lencana, tanda pangkat atau seragam; 

i) Bagian tubuh atau jenazah manusia; 

j) Alat pembobol kunci; 

k) Tiket lotre; 

l) Pestisida; 

m) Mesinoslot, dan barang lain terkait perjudian; 

n) Barang yang sudah ditarik dari peredaran; 

o) Saham, surat berharga dan prangk lainnya; 
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p) Produk tembakau atau terkait tembakau, termasuk 

dengan tidak terbataspada rokok elektronik; 

q) Bahan yang cabul, menghasut atau berbau makar 

r) Barang curian; 

s) Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya 

dapat diperdagangkan dengan sistem penjualan 

langsung oleh penjual resmi dan/atau Barang dengan 

sistem penjualan Multi Level Marketing; 

t) Barang yang tidak memenuhi ketentuan SNI, 

pelabelan, penggunaan Bahasa Indonesia yang diatur 

oleh Kementrian Perdagangan. 

u) Bahan yang diklasifikasikan  sebagai Bahan 

Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan 

dan yang berlaku 

Selain Shopee, Tokopedia selaku E-Commerce yang 

melakukan Investasi di Indonesia juga memiliki ketentuan terkait 

dengan pembatasan barang dan jasa yang boleh di perjual belikan 

di situs Tokopedia, di kutip pada laman resmi Tokopedia, 

diantaranya sebagi berikut 
126

: 

1. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang 

ataupun odibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum 

yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada 

ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 

Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk 

pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan 

yang memerlukan resep dokter, obatobius danosejenisnya, 

atauooobat yang tidak memiliki izin edar dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

                                                           
126

 Tokopedia, jenis barng dan jasa, dikutip dari www.tokopedia.com, diakses pada tanggal 22 

oktober 

http://www.tokopedia.com/
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2. Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan 

keselamatan penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai 

izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM). 

3. Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya 

menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang   berlaku. 

4. Jenis Produk tertentuoyang wajib memiliki: 

a. SNI; 

b. Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau 

Label dalam Bahasa Indonesia. 

5. Sementara yang diperjualbelikan tidak mencantumkan hal-

hal tersebut. 

6. Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun 

peredarannya melanggar ketentuan hukum yang  berlaku di 

Indonesia. 

7. Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, 

termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk 

buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen 

elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan 

Undang-Undang Hak Cipta. 

8. Barang dewasa yang bersifat seksual berupa bat 

perangsang,  alat bantu seks yang mengandung konten 

pornografi, serta obat kuat dan obat-obatan dewasa, baik 

yang tidak memiliki izin edar BPOM maupun yang 

peredarannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. 

9. Minuman beralkohol. 

10. Iklan 

11. Segala bentuk tulisan yang  dapat berpengaruh negatif 

terhadap pemakaian situs ini. 

12. Pakaianodalamobekas. 
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13. Senjataoapi, senjataotajam, senapanoangin, dan segala 

macam senjata. 

14. Dokumen ipemerintahan dan perjalanan. 

15. Seragam pemerintahan. 

16. Bagian tubuh Manusia 

17. Mailing list dan informasi pribadi. 

18. Barang-Barang iyang melecehkan ipihak/ras tertentu iatau 

dapat merendahkan martabat orang lain. 

19. Pestisida 

20. Atribut kepolisian. 

21. Produk hasil mencuri 

22. Alat pembobol sesuatu yang menggunakan kunci untuk 

tindakan pencurian 

23. Barangoiyang memiliki sifat mudah terbakar dan meledak 

sendiri 

24. Suatu barang rekaman/cetak yang di dalamnya memiliki 

sifat mengganggu stabilitas negara. 

25. Hewan 

26. Uang tunai termasuk kurs mata uang asing kecuali Penjual 

memiliki dan dapat mencantumkan izin sebagai 

Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing 

Bukan Bankooberdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

No.18/20/PBI/2016 dan/atau peraturan lainnyyang terkait 

dengan penukaran valuta asing. 

27. Materaio Alat pengganggu sinyal 

28. Alat penunjang judi 

29. Jimat yang memiliki kekuatan gaib. 

30. Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya dapat 

diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung oleh 

penjual iresmi dan/atau Barang dengan isistem penjualan 

Multi Level Marketing. 
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31. Produk non fisik iyang tidak dapat dikirimkan melalui jasa 

kurir, termasuk namun tidak iterbatas pada produk 

pulsa/voucher (telepon, listrik,oogame, dan/atau credit 

digital),  tiket pesawat dan/atau tiket kereta. 

32. Tiket pertunjukan, termasuk namun tidak terbatas pada tiket 

konser, baik fisik maupun non fisik. 

33. Dokumen-dokumen resmi  

34. Semua barang yang dilarang dalam peraturan pengiriman 

atau ekspedisi Indonesia 

35. Segala jenis barang yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan hukum di Indonesia 

36. Segala jenis Jasa kecuali untuk penawaran yang berasal dari 

Tokopedia dan afiliasinya termasuk namun tidak terbatas 

pada jasa print, jasa kebersihan, jasa wedding dan 

parenting. 

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen Kemendag, mengungkapkan pengawasan tersebut akan 

dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 

Nomor 72/M-Dag/Per/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas 

Permendag Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007 tentang Standarisasi Jasa 

Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI (Standar Nasional 

Indonesia) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang 

Diperdagangkan.
127

 

Terkait dengan produk yang dijual secara online pada 

Permendag Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 pada pasal 2 ayat (1) 

dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor 

barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib 

mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia. Dalam Permendag 

                                                           
127

 http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151102145625-92-88914/kemendagwajibkan-

barang-jualan-e-commerce-bersertifikat-sni/ diakses pada tanggal 26 oktober 2020 
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tersebut disebutkan jenis barang yang diwajibkan menggunakan 

label bahasa Indonesia anatara lain:
128

 

1) barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi 

dan informatika; 

2) barang bahan bangunan; 

3) barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan 

lainnya) 

4) barang tekstil dan produk tekstil 

5)  barang lainnya. 

 

Terkait dengan ketentuan label juga diatur dalam UU 

Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) berbunyi Pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 

jasa yang:
129

 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;  

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 

label atau etiket barang tersebut; 

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 

                                                           
128

 Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan, Permendag No 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang 

Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang 
129

 7 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 

Tahun 1999, TLN 3821, Pasal 8 ayat (1) 
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sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang 

tertentu; 

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam 

label;  

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/ dibuat;  

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang berlaku. 

Dari ketentuan kebijakan resmi yang penulis kutip dari laman 

resmi dari Shopee dan Tokopedia tentang kebijakan pembatasan 

barang yang dibatasi dan dilarang, kedua Marketplace tersebut 

memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang terbukti 

melanggar aturan yang telah dibuat oleh pihak Marketplace, hal 

ini dapat dilihat dari tindakan tegas yang penulis kutip dari laman 

resmi Tokopedia dan Shopee : 
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Pada Marketplace Tokopedia :
130

 

 “sebelum upload produk, ada baiknya kamu mengetahui 

informasi dan kriteria jenis-jenis produk yang dilarang di 

Tokopedia dahulu agarotok atau produkmu tidak kena 

moderasi.  Jika tokomu dimoderasi, kamu tidak bisa aktif 

berjualan untuk sementara waktu. Toko atau produk yang kena 

moderasi, dapat diaktifkan kembali dengan bantuan tim 

Tokopedia melalui Tokopedia Care sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku.  Jika kamu telah melakukan pelanggaran 

yang sama berulang-ulang kali, tokomu akan dinonaktifkan 

secara permanen” 

  Pada Marketplace Shopee :
131

 

“Pelanggaran terhadap Kebijakan Barang yang Dilarang dan 

Dibatasi ini dapat membuat Penjual dikenai berbagai tindakan 

yang merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu 

atau semua hal berikut:  

a. Penghapusan daftar;  

b. Batasan diberlakukan pada hak Akun;  

c. Penangguhan dan pengakhiran akun; dana  

d. Tindakan hukum”
132

 

   Jika melihat dari kebijakan terkait pembatasan produk yang 

dilarang diprjual belikan pada Marketplace Shopee dan Tokoped 

telah mengupayakan Standarisasi Produk namun belum sepenuhnya 

                                                           
130

 Tokopedia, produk yang dilarang, dikutip dari www.tokopedia.com, diakses pada tanggal 26 

oktober 2020 
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 Tim shopee, kebijkan barang yang dilarang dan dibatasi, dikutip dari www.shopee.co.id diakses 

pada tanggal 26 oktober 2020 
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sesuai dengan apa yang telah di amanatkan oleh Undang-undang 

No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, 

 Pada kenyataannya aturan yang dibuat oleh pihak Shopee 

berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia tersebut 

tidak terealisasi dengan baik, sebab di beberapa kasus pada aplikasi 

Shopee masih terdapat penjual yang tidak menghiraukan syarat dan 

layanan terkait pembatasan barang yang dilarang dan dibatsasi, 

untuk menemukan barang-barang yang terlarang pada aplikasi 

shopee tidak bisa jika hanya menggunakan kata kunci biasa pada 

mesin pencarian di Shopee, harus pandai-pandai menggunakan kata 

kunci tertenu untuk menemukan barang yang tergolong terlarang 

pada aplikasi shopee, contoh kasus tersebut dianatarannya masih 

banyak penjual yang memperdagangkan minuman 

beralkohol/miras, krim kecantikan dan makanan/minuman, obat-

obatan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, menjual alat 

bantu seksual dengan menggunakan konten berbau pornografi, 

daging dan makanan yang tergolong haram, produk konsumsi dari 

olahan daging babi, senjata tajam, bagian tubuh hewan dilindungi, 

barang replika yang melanggar Hak kekayaaan Intelektual, alat 

elektonik yang melanggar ketentuan dari Shopee seperti alat 

penyadap suara telepon, kamera pengintai berukuran mini, terdapat 

larangan memperjual belikan produk pestisida namun masih 

terdapat penjual yang memperjual belikan pestisida di aplikasi 

Shopee. 

Terkait dengan standarisasi produk di Indonesia, sesuai 

dengan amantat Undang-undang Perdagangan yang mewajibkan 

produk tertentu untuk di wajibkan menggunakan label Standar 

Nasional Indonesia (SNI), pada Marketplace Shopee masih terdapat 

beberapa produk yang tidak menggunakan label SNI pada produk 

tertentu yang diwajibkan berlabel SNI seperti, mainan anak impor 
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yang tidak memiliki Setandar Nasioanal Indonesia, tepung terigu 

produksi rumahan, pupuk organik padat, helm imitasi/palsu,  dan 

lain sebagainya benda-benda yang tergolong tidak sesuai dengan 

kebijakan pembatasan barang yang dibuat oleh Shopee, Undang-

undang Perdagangan, dan UUPK terkai standarisai produk. Namun 

hal tersebut hanya sebagian oknum penjual yang melakukan 

pelanggaran, masih terdapat penjual yang jujur dan menerapkan 

aturan Standariasi produk menurut aturan Perundang-undangan dan 

kebijakan pematasan barang yang dibuat oleh pihak Shopee dalam 

melakukan transaksi jual beli. 

 Walaupun Shopee akan melakukan tindakan tegas jika 

terdapat penjual yang melanggar aturan pembatasan barang seperti 

pembekuan akun penjual, pemblokiran akun penjual, dan bahkan 

tindakan hukum jika pihak Shopee mengetahui penjual yang 

terbukti melanggar, namun hal tersebut tetap saja memberikan 

ruang bagi oknum penjual untuk melakukan aktifitas perdagangan 

yang tidak sesuai dengan standar baranng yang telah ditetapkan 

oleh Undang-undang Perdagangan dan UUP,  hal ini membuktikan 

bawa marketplace Shopee telah membuat perjanjian baku yang 

sesuai dengan Hukum yang berlaku di indonesia, namun di dalam 

pelaksanaannya masih terdapat hal yang dinilai tidak sesuai dengan 

aturan yang dibuat oleh Shopee itu sendiri, Undang-undang 

perdagangan serta UUPK. 

Pada Marketplacei Tokopedia juga membuat kebijakan 

terkait barang yang tidak boleh diperjual belikan di aplikasi 

Tokopedia seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat kasus penjual yang menjual barang-

barang yang tidak boleh diperjual belikan pada aplikasi tokopedia, 

seperti yang telah penulis temukan di aplikasi Tokopedia 

diantaranya adalah, menjual krim kulit tanpa ijin BPOM,  Produk 



102 
 

 
 

imitasi yang melanggar Hak kekayaan intelektual, obat penunjang 

aktivitas seksual tan ijin edar BPOM, menjual produk pakaian 

dalam wanita tetapi menggunakan gambar/pose/gerakan tubuh 

wanita di dalamnya dan tidak menggunakan manekin untuk  

modelnya, menjual alat bantu seksual yang didalam menggunakan 

gambar menyerupai alat vital/kelamin manusia, tokopedia 

melarang memperdaganggkan materai tetapi masih ada penjual 

yang memperjual belikan materi yang masih berlaku menurut 

Undang-undang, menjual minuman yang mengandung alkohol, 

senjata senapan angin, menjual atribut Kepolisian, menjual 

pestisida, menjual alat pelacak sinyal. Tokopedia memberikan 

sanksi kepada penjual yang ketahuan melakukan pelanggaran 

terhadap penjualan barang-barang yang dilarang di jual di aplikasi 

Tokopedia, sanksi yang akan diberikan pihak tokopedia adalah 

moderasi yaitu akun penjual akan di berhentikan oleh pihak 

Tokopedia untuk sementara waktu, jika penjual masih berulang-

ulang melakukan pelanggaran maka pihak tokopedia akan 

memblokir akun penjual secara permanen. Hal ini tetap saja 

memberikan ruang oknum bagi penjual untuk melakukan transaksi 

terhadap barang yang dilarang pada aplikasi Tokopedia, kasus ini 

mirip dengan kasus yang terdapat pada Marketplace Shopee yang 

telah di uraikan sebelumnya. Dapat disimpulksn bahwa aturan yang 

dibuat oleh pihak Tokopedia tidak teralisasi dengan baik hal ini 

terbukti  masih terdapat penjual yang masih melakukan aktivitas 

perdagangan yang melanggar ketentuan yang dibuat oleh pihak 

Tokopedia, namun disisi lain masih banyak pihak penjual yang 

masih jujur dan melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan 

ketentuan Tokopedia, Undang-undang Perdagangan, dan UUPK 

Terkait dengan standarisasi produk pada Tokopedia dengan 

apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Perdagangan yang 
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mewajibkan produk tertentu untuk memiliki label Standar Nasional 

Indonesia (SNI), pada Tokopedia sebagian besar penjual 

memperdagangkan produk yang memiliki standar SNI, untuk 

mendeteksi keberadaan produk yang tidak memiliki standar SNI 

pada Tokopedia relatif sulit, karena pihak penjual dalam 

melakukan transaksi cenderung tidak menuliskan diskripsi produk 

secara lengkap apakah produk tersebut memiliki lebel SNI ataukah 

tidak, namun hal tersebut tidak mempungkiri bahwa pihak penjual 

pada Tokopedia tidak memperdagangkan produk yang tidak 

memiliki standar SNI 

Perlu diketahui bahwa Tokopedia merupakan pihak ketiga 

yang memfasilitasi jasa jual beli produk secara Online, dalam 

kebijakannya Tokopedia mewajibkan bagi setiap penjual untuk 

menjual produk berlabel SNI, tokopedia juga memberikan sanksi 

bagi pihak penjual jika melanggar ketentuan tersebut, terkait 

penjual yang menjual produk tidak SNI tidak serta merta menjadi 

kesalah dari pihak Tokopedia karena pihak Tokopedia hanya 

sebagai pihak yang memfasilitasi jasa jual beli. 

Terkait pengawasan produk yang diperdagangkan secara 

online hanya dapat dilakukan melalui Kepabean atau jika ada 

pengaduan dari konsumen, pengawasan baru bisa dilakukan jika 

berada di pasar, pada saat ini belum ada sistem yang melakukan 

pengawasan terhadap peredaran produk di E-commerce, sehingga 

produk yang dapat diawasi hanya melalui sistem impor di 

Kepabean 

Diharapkan peningkatan secara signifikan terkait peran 

pengawasan terhadap aktifitas pemasaran dan perdagangan pada E-

commerce dapat terealisasi secara dengan baik karena dewasa ini 

perdagangan melalui E-commerce sangat masif digunakan oleh 
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masyarakat dan  memiliki potensi pelanggaran di dalamnya, hal ini 

dikarenakan perdagangan pada E-commerce memiliki perbedaan 

dengan perdagangan konvensional, hal ini menjadi harapan 

masayarakat kepada pemerintah melalui lembaga terkait untuk 

mewujudkan hal tersebut. 

Selain itu pemerintah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) diharapkan untuk meningkatkan skill dalam hal penyidikan 

pada bidang IT, bila perlu pemerintah melakukan kolaborasi 

dengan perusahaan swasta yang bergerak dibidang teknologi 

informasi guna meningkatkan kemampuan dalam hal penyidikan.  

b. Pengawasan Standarisasi  Produk E-Commerce menurut hukum Islam 

Dalam islam prinsip jual beli terkait dengan objeknya harus dalam 

keadaan suci terhindar, najis, serta tidak dalam jenis yang 

diaharamkan Islam, jika hal tersebut terjadi maka transaksi batal demi 

hukum, pada E-commerce tentunya sangat beragam, dilarang atau 

tidaknya objek transaksi hal ini tergantung aturan/hukum negara 

dimana transaksi tersebut dilkukan. Bagi setiap penjual yang 

melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia wajib mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan Undang-undang  untuk menghindari 

peredaran produk terlarang dan produk yang tidak layak diperjual 

belikan. 

 Rukun akad pada transaksi E-commerce dapat dikatakan halal dan 

toyyib jika memenuhi Rukun akad dalam jual beli yaitu tujuan dari 

akad tersebut tidak bertentangan syariat Islam. Sehingga dalam 

melakukan transaksi jual beli online tidak boleh melanggar syariat
133

. 

Sebagai contoh transaksi jual beli, minuman beralkohol, makanan 

yang mengandung babi, majalah/buku/file yang mengundung unsur 
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pornografi, daging yang diharamkan Islam, darah, dan objek jual 

beli/barang yang dilarang oleh ketentuan Undang-undang negara yang 

bersangkutan, seperti satwa dilindungi, benda purbakala/bersejarah, 

barango dario hasil:, curian, rampasan,  penjarahan, barang yang 

terdapat unsur Riba, gharar dan maisyir. Objek transaksi tersebut 

merupakan contoh yang dilarang oleh syariat
134

  

 Halal atau haramnya suatu akad jual beli tergantung pada objek 

jual beli tersebut. Pada Marketplace Shopee dan Tokopedia jika 

dilihat dari kebijakannya terkait dengan pembatasan produk yang 

dilarang didalam kedua situs ini sangat jelas dan rinci menyebutkan 

produk apa saja yang dikategorikan dilarang diperjual belikan pada 

kedua situs belanja online tersebut, termasuk barang-barang yang 

dilarang dalam syariat Islam yang dinyatan haram dan pada kedua 

situs tersebut mengharuskan barang yang diperjual belikan harus 

halal, namun pada kenyataan banyak penjual pada Marketplace 

Shopee dan Tokopedia yang memperdagangkan produk yang dinilai 

melanggar syariat dan tergolong haram seperti, menjual miras, produk 

olahan konsumsi dari daging babi, bagian tubuh hewan yang 

dilindungi  artinya Shopee dan Tokopedia tidak sepenunya sesuai 

dengan syariat Islam, namun hal tersebut hanya sebagian kecil contoh 

yang ditemukan pada Marketplace tersebut.  

 Dari penjabaran yang telah penulis uraikan diatas, dapat diartikan 

bahwa shopee dan tokopedia telah mebuat aturan atau kebijakan 

layanan terkait barang yang boleh dijual dan dilarang pada 

Marketplace Shopee dan Tokopedia yang mengacu pada anjuran 

pemerintah, namun pada kenyatannya masih banyak penjual yang 

memperjual belikan produk konsumsi dari olahan daging babi, dan 

minuman yang mengandung alkohol, dapat diartikan bahwa kedua 
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situs jual beli online tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep 

Ekonomi Islam  

c. Pengawasan Legalitas Pelaku Usaha pada Ecommerce  

 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) 

memliki peran penting pada perdgangan secara online. Adanya Bab 

VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 65 UU 

Perdagangan, dengan adanya peraturan tersebut maka semua yang 

berkaitan dengan perdagagan online akan diatur dengan jelas mulai 

dari legalitas dan identitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang, 

dan kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran, 

sampai dengan cara penyerahan barang 

 Terkait data dan informasi pelak usaha yang diatur dalam Pasal 65 

UU Perdagangan sebenarnya telahodiatur dalam Undang-Undang 

Noo11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Dalam Pasal 10 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa setiap 

pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat 

disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan
135

. 

 Kemudian pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa 

“setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan 

Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab 

terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana 

mestinya.”
136

 

 Terkait Sertifikasi, pada  pasal 41 Peraturan Pemerintah No 

82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik mempertegas kembali mengenai Sertifikasi yang 

berbunyi 
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 Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 11 Tahun 2008, LN 

No. 58, Pasal 10 ayat (1). 
136
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“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau 

privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan 

pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan 

dan/atau Sertifikat Elektronik
137

” 

 Sertifikat elektronik atau sertifikat digital yang berjenis 

server certificate atau sertifikat Secure Sockets Layer (SSL). Pada 

praktiknyaosertifikat ini diberikan oleh suatu Otoritas Sertifikasi 

atau Certification Authority (CA). Manfaat dari penggunaan 

sertifikat digital ini adalah untuk melindungi/memperkuat 

keamanan situs web, dengan adanya server certificate/sertifikat 

elektronik dapat  membuktikan bahwa identitas serveropadaoweb 

yangomerupakanosalahosatuopenggunaanosertifikato server yang 

bernamaosertifikatoSSL
138

 

 “Pada saat melakukan transaksi di internet, sertifikat digital 

merupakan sertifikat elektronik yang menetapkan keabsahan. 

Sertifikat ini berisikan nama, nomor serial, tanggal kadaluwarsa, 

tanda tangan pengguna, dan tanda tangan pihak yang 

mengeluarkan sertifikat sehingga pihak penerima dapat 

memverifikasi kebenarannya”
139

. Keterangan tersebut mengisi 

tampilan sertifikat elektronik. Namun, dibalik tampilan sertifikat 

elektronik terpasang SSL pada situs web dagang tersebut. 

 SSL merupakan teknologi keamanan standar global yang 

telah digunakan oleh banyak pelaku usaha yang melakukan bisnis 

perdagangan secara online maupaun digunakan oleh individu untuk 

mencegah resiko bocornya informasi/data pribadi yang sangat 

sensitif seperti, nomor rekening, user name, kata sandi, email, dll, 
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dari pencuri data pribadi/oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Yang intinya, SSL memungkinkan dilakukannya “komunikasi” 

pribadi antara dua pihak yang ditujukan. Untuk menciptakan 

koneksi yang aman ini, suatu sertifikat SSL (yang juga disebut 

sebagai “sertifikat digital”) diinstal pada server web dan melayani 

dua fungsi:  

a. Sertifikat ini dapat menjamin keamanan pengunjung bahwa 

situs web/website yang akan dikunjungi tersebut bukan 

merupakanositusowebopalsu 

b. Sertifikat ini mengenkripsi data yang sedang dikirim
140

 

 Pelaku Usaha (Penjual) Pemilik Situs Dagang Online 

bekerjasama dengan Internet Service Provider atau Penyedia Jasa 

Internet (PJI). PJI adalah pihak perusahaan yang menyediakan 

layanan sambungan internet kepada pelanggan agar bisa menikmati 

jaringan internet, pendaftaran nama domain, dan juga hosting.  

 Pelaku Usaha (Penjual). Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK 8/1999) tentang berbagai macam jenis Pelaku 

Usaha yaitu “perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, 

pedagang, distributor, dan lain-lain”. Dalam lingkup “E-

Commerce”, untuk jenis Market Place, seperti PT. Shopee dan PT. 

Tokopedia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Bukan 

berjenis MarketPlace misalnya seperti situs 8wood, Luna Habit 

yang merupakan pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen 

langsung yang bergerak dibidang industri mode pakaian. 

 Mengenai hubungan hukum pelaku usaha (Penjual) dengan 

Pembeli (konsumen). Penjual berkewajiban untuk mengamankan 
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setiap kegiatan yang dilakukan dalam lingkup situsnya untuk 

melindungi usahanya di dunia internet. Melalui Otoritas 

Sertifikasi/Certification Authority (CA) yang dapat memberikan 

sertifikat elektronik atau sertifikat digital berjenis Sertifikar Server 

bernama Sertifikat Secure Sockets Layer (SSL) sebagai bentuk 

bukti bahwa Penjual sudah menggunakan pengamanan untuk usaha 

jual beli miliknya di dunia internet. 
141

 

` penggunaan sertifikat elektronik (sertifikat digital) yang 

berjenis server certificate atau sertifikat SSL dalam transaksi 

perdagangan elektronik dikaitkan dengan kepastian hukum, maka 

terdapat dua hal yang menyangkut dengan kepastian hukum dalam 

hal ini: 
142

 

1. Pertama, dengan adanya otentikasi identitas situs web maka 

kepastian hukum identitas situs web belanja online milik pelaku 

usaha tersebut jelas, yang mana juga berimbas terhadap calon 

pembeli bahwa situs yang disinggahinya bukan situs palsu. Namun, 

dengan catatan bukan berarti situs milik pelaku usaha yang tidak 

menggunakan server certificate atau sertifikat SSL ini adalah situs 

palsu. Hanya saja, kualitas keamanan situsnya kurang maksimal 

yang otomatis juga berpengaruh terhadap kualitas usaha milik 

pelaku usaha tersebut. Karena sebelum sertifikat ini diberikan si 

pelaku usaha tersebut identitasnya harus jelas karena akan 

diperiksa terlebih dahulu oleh pihak berwenang yang bisa 

menerbitkan sertifikat tersebut.  

2. Kedua, dengan adanya enkripsi data maka saat terjadinya 

pertukaran data yang terjadi di dalam situs tersebut terbilang 
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keamanannya maksimal, terkait kepastian hukum bagi pelaku 

usaha sekaligus pembeli mengenai keamanan data mereka. 

 Dalam hal kerjasama dengan didasari oleh perjanjian jual 

beli namun dalam hal tentang layanan jasa pengamanan “perjanjian 

jual beli jasa pengamanan”. Dari hubungan hukum tersebut 

mengakibatkan adanya hak dan kewajiban apabila dilihat dari alur 

perjanjiannya yaitu :
143

 

1. Pihak pelaku usaha berkewajiban untuk menjalani 

serangkaian pemeriksaan identitas pelaku usaha serta 

usahanya dari pihak Sertifikasi dan membayarkan sejumlah 

biaya yang sudah ditentukan oleh pihak CA untuk bisa 

mendapatkan Sertifikat SSL. 

2. Pihak CA atau Otoritas Sertifikasi berhak untuk 

menerbitkan sertifikat elektronik, serta berhak mencabut 

atau menonaktifkan sertifikat elektronik milik pengguna 

apabila sudah dalam batas valid dari batas waktu yang 

sudah ditentukan sebelumnya serta menetapkan dan 

menerima biaya atas jasa penerbitan sertifikat elektronik 

 Pada pembahasan kali ini, peneliti akan memaparkan  

Mengenai bentuk sistem Sertifikat eletronik yang dapat diterapkan 

dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia pada 

Marketplace Shopee dan Tokopedia sebagai Pelaku usaha  yang 

bergerak pada bidang penyedia jasa layanan jual beli secara 

online/eletronik di Indonesia, apakah pelaku usaha dalam hal ini 

Shopee dan Tokopedia telah menerapkan Amanat Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 

(UUPerdagangan 7/2014) yaitu Pasal 65 ayat (1) bahwa “Setiap 

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa 

dengan menggunakan sistem elektronik …” dan pada Pasal 65 
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ayat (3) bahwa “Penggunaan sistem elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” yaitu 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE 19/2016).  

` Jika melihat  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  Pasal 1 

angka 9 yang menyatakan bahwa:  

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang 

memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan 

status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang 

dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.  

 Terdapat beberapa poin yang dapat penulis jabarkan terkait 

ketentuan pasal diatas mengnei sistem Sertifikat eletronik yang 

dapat diterapkan dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di 

Indonesia pada Marketplace Shopee dan Tokopedia 

 Diawali dari poin yang pertama, bahwa Sertifikat 

Elektronik bersifat elektronik. Dalam “Kamus Bahasa Indonesia” 

Sertifikat adalah “surat keterangan dari orang berwenang dan dapat 

digunakan untuk keperluan tertentu”
144

. Dalam hal ini sertifikat 

tidak berbentuk fisik (akta atau surat), namun bersifat elektronik 

artinya sertifikat tampilannya hanya dapat dilihat di dunia maya 

atau di dunia internet. Berikut peneliti jabarkan cara untuk melihat 

sertfikat elektronik atau SSL pada situs jual beli Online Pada 

Shopee dan Tokopedia : 

3. Pertama, saat membuka sebuah situs transaksi perdagangan 

elektronik dapat dilihat pada bagian pojok kiri paling atas. 

Apabila aman akan terdapat tanda gembok (secure) dan https:/ 

/  
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4. Kedua, klik secure/tanda gembok kemudian klik Certivicate 

(valid) kemudian akan langsung terlihat tampilan sertifikat 

elektronik. Tertera pada sertifikat tersebut pada bagian general 

untuk mengetahui sertifikat diterbitkan untuk siapa (issued to), 

sertifikat diterbitkan oleh (issued by), tanggal valid sertifikat 

tersebut (valid from). Kemudian bisa diklik bagian details 

untuk melihat bentuk tanda tangan elektronik (signature), dan 

juga ada bagian certification path untuk melihat keterangan 

proses verifikasi atau validasi jalur. 

 Poin kedua, yaitu terdapat Tanda Tangan Elektronik. Tanda 

tangan elektronik seperti dalam UU ITE 19/2016 Pasal 1 angka 12 

bahwa:  

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 

Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat 

verifikasi dan autentikasi. 

 Apabila melihat tampilan dari Sertifikat Elektronik yang 

ada pada situs web, disana terdapat bagian tanda tangan (signature) 

yang berwujud algoritma, bukan tanda tangan seperti umumnya 

yang berwujud fisik diatas kertas. Namun, berupa kode-kode huruf 

dan angka. Milik siapa tanda tangan tersebut? Tentunya Penanda 

Tangan merupakan “subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait 

dengan Tanda Tangan Elektronik” (Pasal 1 angka 13 UU ITE 

19/2016). Karena bicara mengenai Sertifikat untuk kepentingan 

usaha situs belanja online yaitu Sertifikat Server bernama Sertifikat 

SSL maka tanda tangan elektronik hanya digunakan di salah satu 

tahapan protokol untuk Sertifikat SSL, berikut tanda tangan 

elekronik pada Marketplace Shopee dan Tokopedia 
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. 

Gambar 1. Tanda tangan Elektronik pada situs Shopee 

 

 

Gambar 2. Tanda tangan Elektronik pada situs Tokopedia 
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 Poin ketiga, Sertifikat Elektronik memuat “identitas yang 

menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi 

Elektronik” ( Pasal 1 angka 9 UU ITE 19/2016). Apabila dilihat 

pada tampilan sertifikat pada situs web milik penjual maka dapat 

terlihat keterangan yang menunjukkan siapa PSrE atau CA yang 

mengeluarkan sertifikat tersebut misalnya ‘Issued by: Let’s 

Encrypt dan kepada siapa sertifikat tersebut diberikan misalnya 

‘Issued to: Shopee.’ Jadi, dari keterangan tersebut terlihat identitas 

masing–masing subjek hukum statusnya sebagai apa dalam 

Transaksi Elektronik tersebut. 

 

Gambar 3. Sertifikat elektronik pada Situs Shopee 
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Gambar 4. Sertifikat elektronik pada situs Tokopedia 

Keterangan Pada  gambar 3 dan gambar 4 di atas terlihat 

keterangan siapa PSrE atau CA yaitu pihak yang menerbitkan 

Sertifikat Elektronik tersebut dengan keterangan Issued by, dan 

siapa pihak penerima sertifikat ditandai dengan keterangan Issued 

to 

 Poin keempat, yaitu mengenai Sertifikat Elektronik yang 

dikeluarkan oleh PSrE. Sesuai bunyi Pasal 1 angka 10 UU ITE 

19/2016 dijelaskan bahwa 138 PSrE itu berbentuk badan hukum 

artinya bisa publik (pemerintah) atau privat (swasta). PSrE adalah 

pihak yang mengeluarkan sertifikat elektronik, yaitu pihak yang 

layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat 

Elektronik. Sebelum pihak PSrE mengeluarkan/memberikan 

Sertifikat Elektronik kepada calon pemegang Sertifikat Elektronik 

maka sebelumnya PSrE menerima pendaftaran dari calon 

pemegang Sertifikat Elektronik. 
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 Dari rangkaian penjelasan diatas, gambaran Sertifikat 

Elektronik apabila diambil dari isi Pasal 1 angka 9 UU ITE 

19/2016, pada dasarnya Shopee dan Tokopedia sudah dapat 

menggambarkan tampilan Sertifikat Elektronik secara umum, baik 

itu tampilan jenis Sertifikat Elektronik untuk kepentingan Tanda 

Tangan Elektronik dan tampilan jenis Sertifikat Elektronik untuk 

kepentingan Situs Web (Sertifikat SSL). Namun, lebih detail 

mengenai manfaat atau kegunaannya belum mengarahkan ke 

sertifikat server yang bernama Sertifikat SSL. Apabila dipandang 

lebih detail masih kurang menunjukkan keberadaan Sertifikat 

Server (sertifikat SSL) yang juga merupakan salah satu fungsi dari 

Sertifikat Elektronik. Karena Sertifikat Elektronik bukan hanya 

terkait kepentingan Tanda Tangan Elektronik untuk 

menandatangani Dokumen Elektronik, namun juga untuk Sertifikat 

Server (sertifikat SSL). Sertifikat Elektronik yang ditujukan untuk 

keterangan identitas diri sendiri secara pribadi yang diwakilkan 

dalam bentuk Tanda Tangan Elektronik (pengabsahan dokumen 

kerja, perusahaan) melalui tanda tangan digital bersertifikat sebagai 

identitas digital. Hal ini didukung melalui UU ITE dan PP PSTE 

yang mengatur secara detail untuk kepentingan ini. Sedangkan, 

untuk kepentingan identitas situs web terkait usaha yaitu sertifikat 

SSL hanya secara umum saja. 

 PP PSTE Penjelasan Pasal 54 Ayat (1) sangat jelas 

menunjukkan dengan detail mengenai Tanda Tangan Elektronik, 

sebagai berikut: 

 Akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik 

tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi berpengaruh terhadap 

kekuatan nilai pembuktian. Tanda Tangan Elektronik yang tidak 

tersertifikasi tetap mempunyai kekuatan nilai pembuktian meskipun 

relatif lemah karena masih dapat ditampik oleh yang bersangkutan 

atau relatif dapat dengan mudah diubah oleh pihak lain. Dalam 
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praktiknya perlu diperhatikan rentang kekuatan nilai pembuktian 

dari Tanda Tangan Elektronik yang bernilai pembuktian lemah, 

seperti tanda tangan manual yang dipindai (scanned) menjadi 

Tanda Tangan Elektronik sampai dengan Tanda Tangan 

Elektronik yang bernilai pembuktian paling kuat, seperti Tanda 

Tangan Digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi 

elektronik yang tersertifikasi. 

 Patut diketahui Sertifikat Elektronik berjenis Sertifikat 

Server bernama Sertifikat SSL ini menjadi salah satu kategori 

penilaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) kepada 

Pelaku Usaha apabila ingin lolos dari penilaian LSK dan 

mendapatkan logo trustmark. Ketentuan lanjutan mengenai LSK 

juga terdapat pada PP PSTE 82/2012 karena sesuai amanat Pasal 

10 ayat (2) UU ITE 11/2008. Dalam PP PSTE tersebut dijelaskan 

pada Pasal 1 angka 25 bahwa Sertifikat Keandalan merupakan 

“dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang 

menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji 

kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan” 


