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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul   

        Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan 

berbagai  dampak positif maupun dampak yang negatif.  Dampak positif tentu saja 

merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan 

manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang 

mana hasil  dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam 

berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

          Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan 

dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat 

berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari 

segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. beberapa tahun terakhir ini 

dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan 

yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan 

menggunakan media ini. Dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah 

sebagai media promosi suatu produk. Suatu produk yang dionlinekan melalui 

internet dapat membawa keuntungan besar bagi pengusaha karena produknya di 

kenal di seluruh dunia. 
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      Transaksi Elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya, 

diantaranya adalah electronic commerce yang disingkat e-commerce dapat 

diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari 

perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik 

dengan menggunakan internet.  

       Prinsip Perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal 

adalah perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara 

langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak 

jauh dengan menggunakan media  di mana sustu perdagangan tidak lagi  

membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis.Sistem perdagangan yang 

dipakai dalam e-commerce ini dirancang untuk menadatangani secara elektronik 

ini dirancang mulai dari saat , pemeriksaan dan pengiriman. ( Freddy Harris, 

2000: 7 )
1
 

      Keberadaan E-Commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan 

untuk diterapkan pada saat ini, karena E-Commerce memberikan banyak 

kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (merchant) maupun 

dari pihak pembeli (buyer) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun 

para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan E-Commerce setiap 

transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi. Oleh karena itu 

jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk 

yurisdiksi hukumnya. 

                                                 
1
 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E – Commerce Studi Sistem Keamanan 

Dan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005 h.2 
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     Dengan E-Commerce memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya 

yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, di mana pihak pembeli 

(buyer) cukup mengakses internet ke website perusahaan yang mengiklankan 

produknya di internet, yang kemudian pihak pembeli (buyer) cukup mempelajari  

term of condition  (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual. Apabila 

term of conditionsnya telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli maka 

langkah terakhir adalah dengan dilakukan pengeklikan tombol “SEND” oleh pihak 

pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang 

ditawarkan oleh pihak penjual. Seandainya pihak konsumen tidak setuju dengan 

term of condition yang ditawarkan oleh penjual, maka konsumen hanya tinggal 

membatalkan transaksi dalam jangka waktu tujuh hari. Setelah tombol “SEND” 

pada keyboard komputer ditekan konsumen hanya cukup menggesekkan kartu 

kredit sebagai tanda pembayaran atas barang yang di beli. 

      Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH 

Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat 

dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur  saja.  Sifat terbuka dari 

KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 

mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk 

menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.  

      Dalam asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338 jo 

1320 KUH Perdata  jo Pasal 18 UUITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam 
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macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan 

dengan menggunakan jasa Internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) menyebutkan bahwa bukti 

dan perjanjian elektronik mengikat dan sah. Namun pada kenyataanya transaksi 

melalui elektronik menyangkut keabsahan, tanggung jawab dan system 

pembuktiannya tidak dipahami oleh pihak-pihak dalam jual beli sehingga 

diragukan oleh masyarakat dari aspek hukumnya. 

      Berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk lebih memahami 

permasalaerthan yang ada, maka penulis  tertarik untuk menyusun penulisan 

hukum yang berjudul : 

 

”PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) 

PASCA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK” 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

                Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan 

tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari 

perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara 

dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian 

melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada 

suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran maka lambat laun berter 

berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata 

cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya 
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suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu 

perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa 

hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. 

Menurut Subekti,  memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah 

suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak 

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang 

lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.Perikatan adalah suatu 

hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum.
2
 

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hokum 

yaitu hak ( right) dan kewajiban ( duty/ obligation ).Hubungan hokum yang 

berdasarkan perjanjian adalah hubungan hokum yang terjadi karena persetujuan 

kesepakatan para pihaknya,sedangkan  hubungan hokum yang terjadi karena 

hokum adalah hubungan hokum yang terjadi karena undang-undang atau hokum 

dapatt menentukannya demikian tanpa perlu adanya persetujuan/kesepakatan 

terlebih dahulu.
3
 

             Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk 

melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan. Perjanjian e-

commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian 

pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya 

pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak 

tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan 

                                                 
2
 Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata,PT Intermasa, Jakarta,1980,h.122 

3
 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Common Law , Pustaka Sinar 

Harapan,Jakarta,1996,h.28 
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mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang 

dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal 

menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian 

yang telah ada, tanpa Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya 

mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah 

suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Menurut Subekti, suatu perjanjian 

dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan 

atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. 

Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, 

sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi.Hal ini 

kelak apabila dikemudian hari terjadi  Suatu permasalahan atau sengketa maka 

penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
4
  

Asaa-asas hokum dalam perancangan kontrak yang berhubungan sangat erat 

dengan perancangan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak dan asas pacta 

sunt servanda ( asas kepastian hukum ).
5
 

   Perjanjian dalam e-commerce dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat 

jauh, yang membedakan hanya pada bentuk, tempat,kekuatan 

pembuktian,waktu,mekanisme perolehan hak dan berlakunya. Media dalam 

perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan 

kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut 

mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam ecommerce perjanjian 

                                                 
4
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,PT Intermasa, Jakarta,1980,h.122 

5
 M.Salim,Abdullah,dan Wiwiek Wahyuningsih. Perancangan Kontrak & Memorandum of 

Understanding,Sinar Grafika,Jakarta, 2006, h.1 
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menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausul 

perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media 

elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang 

disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini 

tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara 

elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut. 

   Apa yang termuat dalam buku III KUHPer tersebut memberikan gambaran 

mengenai dasar-dasar kontrak atau prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam 

kontrak pada umumya menurut hokum Indonesia,dan diatur juga kontrak-kontrak 

yang memiliki cirri khusus atu kontrak bernama.Pembentuk Undang-undang 

mengatur kontrak-kontrak bernama dalam kitab Undang-undang tersebut sebagai 

upaya untuk menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya masalah-masalah 

hokum,mengingat pada kenyataannya ketika angota masyarakat membuat kontrak 

bernama yang diatur dalam kontraknya hanya mengenai hal-hal pokok,sementara 

hal-hal lainnya belum diatur dalam kontrak.
6
 

Syarat-syarat Sahnya suatu Perjanjian 

Pasal 1320 KUHPer menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 

syarat,yaitu : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ( agreement / consensus ) 

2. Kecakapan ( capacity ) 

3. Hal yang tertentu ( certainty of terms ) 

                                                 
6
 F.X. Suhardana. Contract Drafting, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta, 2008, h.7 
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4. Sebab yang halal ( consideration )
7
 

 Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang 

membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak 

boleh ada pakasaan, kekhilapan dan penipuan. Kecakapan hukum sebagai 

salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang 

melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18 tahun atau 

telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang.  

Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah perjanjian, 

maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan orang yang 

cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau curatornya. 

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa 

objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan 

jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan 

para pihak. 

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan 

berdasarkan itikad baik.  Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian 

tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan.  Sebab dalam hal ini adalah tujuan 

dibuatnya sebuah perjanjian. 

Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat sahnya 

perjanjian yang bersifat subjektif.  Apabila tidak tepenuhi, maka perjanjian dapat 

dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian, 

maka perjanjian masih tetap berlaku.  Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu 

                                                 
7
 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 1996, h.26 
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sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif.  

Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula 

dianggap tidak pernah ada perjanjian. 

Disini masalah yang timbul pada saat orang melakukan jual beli melalui 

internet pada saat kesepakatan yg terjadi pada kedua belah pihak hanya terjadi 

pada saat si pembeli mengklik atau mengisi bagian kosong yg disediakan oleh 

penjual untuk diisi dan menekan tombol yg sudah disediakan,disini perjanjian 

dibuat hanya oleh si penjual,padahal dalm perjanjian harus terjadi keseimbangan 

dari kedua belah pihak,baik si penjual ataupun si pembeli. Ini berarti sudah terjadi 

pergeseran dalm pelaksanaannya,bila perjanjian dilakukan melalui e-commerce. 

Kecakapan juga menjadi hal yang penting didalam perjanjian,tapi dalam e-

commerce kecakapn seorang pembeli seakan kabur,kebanyakan sekarang si calon 

pembeli juga masih dibawah umur,bahkan di jejaring social bahkan banyak 

onlineshop yang memakai system dengan cara memesan dengan sekedar sms 

saja,itu sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Hal tertentu disini misalnya barang,yang mengetahui kondisi barang tersebut 

masih bagus/baik hanyalah si penjual, semisal barang yang diterima pembeli 

ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan atau dalam keadaan rusak,penjual 

hanya bertanggung jawab sebatas penjual mengetahui barang pada saat dikirim 

masih dalam keadaan baik,mungkin kesalahan terjadi pada saat pengiriman 

barang,disini pertanggung jawaban  dari kedua belah pihak tidak seimbang. 

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, 

masing-masing memiliki hak dan kewajiban.  Penjual/pelaku usaha/merchant 
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merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, 

seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk 

yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen.  Disamping itu, penjual juga 

harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya 

barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat 

tersebunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk 

diperjualbelikan.  Dengan demikian transaksi jual beli termaksud tidak 

menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya.  Di sisi lain, 

seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran 

dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya, juga berhak untuk 

mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak 

baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini. 

Seorang pembeli/ konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga 

barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah 

disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut.  Selain itu, pembeli juga wajib 

mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan.  Di 

sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas 

barang yang akan dibelinya dari seoarng penjual, sehingga pembeli tidak 

dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu.  Pembeli juga berhak mendapatkan 

perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak 

baik. 
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Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi 

sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual 

produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli 

produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling 

berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas bank untuk 

melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, 

misalnya dengan proses pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening 

penjual (acount to acount). 

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, 

dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 

jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara 

elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat 

internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha 

dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini. 

     Menurut Mariza Arfina dan Robert Marpaung E-commerce atau yang lebih 

dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara belanja atau berdagang 

secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana 

terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get ang deliver”.
8
 

   Dapat dikatan bahwa pengertian e-commerce yang dimaksud adalah pembelian 

dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer online 

internet.
9
 

                                                 
8
 http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc, di akses tanggal 2 Januari 

9
 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan Dan 

Sistem Hukum Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 12. 

http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc
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  E-commerce (Perniagaan Elektronik) pada dasarnya merupakan dampak 

dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini 

mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam 

hal ini terkait dengan mekanisme dagang. Semakinmeningkatnya dunia bisnis 

yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak 

lamgsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan 

cyber space atau dunia maya. 

Berbeda dengan dunia nyata, cyber space memiliki karakteristik 

yang unik. Karakteristik unik tersebut memperlihatkan bahwa seorang 

manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja di dunia ini 

sejauh yang bersangkutan terhubung dengan internet.hilangnya batas dunia 

yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara 

efisien dan edektif secara langsung mengubah cara perusahaan melakukan 

bisnis dengan perusahaan lain atau konsumen. Dapat dikatakan bahwa 

pengertian e-commerce yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan 

barang dan jasa computer online di iternet. 
10

 

Peter Fingar mengungkapkan bahwa : 

“Pada prinsipnya e-commerce menyediakan infrastruktur bagi 

perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju 

lingkungann eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang 

(time and space) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk 

membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan 

karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah 

                                                                                                                                      
 
10

 Bryan A. Garner dikutip dalam Bdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo Bisnis E-Commerce 

Studi Sstem Keamanan Dan Sistem Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 

11 
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perusahaan dapat memanfaatkan e-commerce untuk meningkaykan kinerja 

dalam bisnis inti yang digelutinya.”
11

 

 

Perjanjian jual beli melalui e-commerce belum diatur secara khusus 

dalam perundang-undangan di Indonesia, tetapi hal tersebut tidak menjadikan 

terjadinya kekosongan hukum. Hubungaan hukum dalam perjanjian jual beli 

melalui e-commerce dapat didasarkan pada ketentuan KUHPerdata, 

khususnya tentang ketentuan hukum perikatan dan juga didasarkan pada asas-

asas hukum perjanjian (asas konsesualisme, asas pacta sun servanda, dan 

asas kebebasan berkontrak). Selain itu hubungan hukum para pihak dalam 

perjanjian jual beli melalui e-commerce dapat juga didasarkan pada 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki 

keterkaitan dengan e-commerce, seperti dalam Undang-undang No. 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). 

Dalam Undang-undang ITE tersebut, mencakup segala pranata hukum dan 

ketentuan-ketentuan yang mengkomodasikan tentang perdagangan elektronik 

yang merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Bahkan pada Pasal 

17 – Pasal 22 UUITE mengatur secara khusus tentang TransaksiElektronik. 

Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual ini, maka 

secara otomatis perjanjian-perjanjian di Internet tersebut tunduk pada UUITE 

dan hukum perjanjian yang berlaku. 

Transaksi e-commerce berbeda dengan transaksi perniagaan 

konvensional yang di atur dalam KUHPerdata yang bersifat langsung (face to 

                                                 
11

 Rucardus Eko Indrajit, E-Commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya, PT Elek Meda 

Komputindo, Jakarta, 2001, hlm 2. 
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face), sebab transaksi e-commerce berlangsung di dunia maya (cyberspace), 

tidak mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual serta barang 

yang ditawarkan (faceles nature).
12

 Transaksi jual beli melalui e-commerce, 

biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan 

jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara 

online, misalnya melalui website situs di Internet atau melalui posting di 

mailing list. Biasanya penjual memajang foto barang yang akan dijual serta 

menuliskan sepesifikasi barang dan harga barang tersebut. Calon pembeli 

cukup hanya membuka situs tersebut. 

Dalam berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui 

internet pihak pembeli (buyer) cukup mengakses internet ke website 

perusahaan yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian pihak 

pembeli (buyer) cukup mempelajari term of condition (ketentuan-

ketentuanyang disyaratkan) pihak penjual. Dalam proses pembayaran, 

pembeli dapat membayar melalui kartu kredit atau transfer antar rekening via 

ATM. Sekali lagi penjual dan pembeli tidak harus bertemu. 

Keuntungan yang diperoleh konsumen melalui transaksi e-

commerce antara lain dapatmemperoleh informasi tentang produk-produk 

yang ditawarkan dengan lebih cepat, dapat menghemat waktu dalam memilih 

produk yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan karena biasanya 

produk yang ditawarkan itu disertakan pula secara lengkap merek dan 

harganya. Meskipun begitu, metode transaksi elektronik yang tidak 
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mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung dan tidak 

melihat secara langsung barang yang diperdagangkan rentan menimbulkan 

permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen, sebagai 

contoh adalah tidak kesesuaian jenis dan barang yang diperjanjikan, 

keterlambatan pengiriman barang atau ketidakamanan transaksi. Masalah-

masalah tersebut penting sekali diperhatikan karena terbukti mulai 

bermunculan kasus-kasus dalam perdagangan elektronik (e-commerce). 

Di dalam suatu perjanjian, tidk terkecuali perjanjian jual beli ada 

kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang mereka 

perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak 

memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Suatu perjanjian 

dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya 

masing-masing seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tanpa ada 

pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana 

dengan baik karena adanya wanpestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

Subekti menggolongkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) 

seorang debitur ada empat macam, yaitu :
13

 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.  
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 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 45. 
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Dari banyak permasalahan kasus yang terjadi, pembeli yang sering 

mengalami kerugian. Kerugian itu biasanya disebabkan karena pihak penjual 

melakukan wanprestasi. Misalnya ketika terjadi keterlambatan pengiriman 

atas barang yang dijanjikan. Hal tersebut dikatakan bahwa penjual telah 

melakukan wanprestasi. Kasus seperti ini sangat sering terjadi dalam jual beli 

melalui e-commerce. Untuk mengatakan bahwa seseoarang melakukan 

wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena 

sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan 

melakukan prestasi yang diperjanjikan. 

 

Dalam undang-undang ITE No.11 Tahun 2008  mancakup segala pranata hukum 

dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang pedagangan elektronik 

yang merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Dengan adanya regulasi 

khusus yang mengatur perjanjian virtual ini, maka secara otomatis perjanjian-

perjanjian di Internet tersebut tunduk pada UUITE dan hukum perjanjian yang 

berlaku. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, e-commerce 

menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. 

Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. 

        Dalam e-commerce dapat diterapkan secara analogis Buku III KUH Perdata 

yang dalam Pasal 1320 yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu 

kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 18 

UUITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam 



17 

 

kontrak elektronik mengikat para pihak. Penjual bertanggung jawab atas produk 

atau jasa yang telah diiklankannya di Internet serta bertanggung jawab atas 

pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh pembeli atas produk dan 

jasanya. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga 

dari produk atau jasa yang dibelinya. Berdasarkan sistem pembuktian hukum 

perdata yang masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata alat-

alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari : bukti tulisan, bukti saksi-saksi, 

persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW atau 164 

HIR). UUITE menambahkan dengan bukti elektronik (Pasal 5, 6, dan 7). 

 

        Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, kenyataan saat ini 

hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat lagi  

dilakukanpendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya 

tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat 

dilakukan dari belahan dunia mana pun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku 

Internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya 

dalam pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, 

masalah pembuktian merupakan faktor yang penting, mengingat data elektronik 

belum terakomodasi dengan baik dalam sistem hukum acara Indonesia, karena itu 

diperlukan UUITE tersebut. 

 

               Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perjanjian dalam 
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pelaksanaan e-commerce khususnya ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia 

serta faktor penghambat dan  

pendukung pelaksanaan e-commerce dengan mengambil judul: 

 "PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (ELECTRONIC 

COMMERCE) PASCA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN 

TRANSAKSI ELEKTRONIK” 

 

C. Rumusan Masalah 

            Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau 

dari  Hukum perjanjian di Indonesia? 

2. Bagaimana tanggung jawab penjual jika melakukan wanprestasi 

dalam jual beli melalui e-commerce? 

 

D. Tujuan Penelitian 

           Tujuan itu berupa tujuan secara obyektif dan tujuan secara subyektif. 

Adapun  tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui mengenai aspek hukum perjanjian dalam perjanjian jual 

beli melalui internet (e-commerce). 

2. Untuk mengetahui dan  menjelaskan tanggung jawab penjual jika 

melakukan wanprestasi dalam jual beli e-commerce 
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E.  Metode Penelitian 

         Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual . 

 Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.
14

 

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan 

hukum yang ada.Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan 

hukum untuk masalah yang dihadapi.
15

 

2. Sumbar-sumber  Penelitian Hukum 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutama  adalah buku-buku hukum termasuk 

skripsi,tesis,dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.Disamping itu juga 

kamus- kamus Hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

c. Bahan hukum tersier atau penunjang 
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Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, misalnya 

bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 

sebagainya.Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, 

buku, artikel serta dari koran dan majalah. 

3. Unit Amatan dan Unit Analisis 

1. Unit Amatan : KUH Perdata pasal 1320 dan pasal 1338 dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

2. Unit Analisis 

Bagaimana tanggung jawab Penjual dalam hal wanprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


