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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, JUAL BELI, 

WANPRESTASI DAN E-COMMERCE 

 

A. Pengertian, Asas-Asas, dan Unsur-Unsur Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

 Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu 

“Overeenkomst”. Beberapa sarjana yang menterjemahkan Overeenkomst 

sebagai persetujuan atau perjanjian. Pengaturan perjanjian terdapat dalam 

buku III KUHPerdata dengan judul “Perikatan”. Dalam buku II Bab II 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berjudul 

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, 

digunakan kata “atau” diantara “Kontrak” dan “Perjanjian” hal ini 

menunjukkan bahwa kata “Perjanjian” dan “Kontrak” menurut Buku III 

KUHPerdata adalah sama. Cara penyebutan berturut-turut seperti tersebut 

di atas memang disengaja untuk menunjukkan bahwa pembuat Undang-

Undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. 

 Menurut Subekti hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah 

bahwa perjanjian itu menerbutkan perikatan. Perjanjian adalah sumber 

perikatan, disamping sumber-sumber lain (suatu perjanjian juga di 
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namakan persetujuan). Menurut beliau perkataan kontrak itu sendiri lebih 

sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.
1
 

 Definisi perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu 

: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Pasal 1313 KUHPerdata sudah 

menyatakan apa yang disebut sebagai perjanjian. Namun pengertian 

tersebut sangat kurang lengkap dan terlalu luas. Kurang lengkap karena 

hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena 

mencakup pula perbuatan yang termasuk dalam lapangan hukum 

keluarga.
2
 

 Undang-Undang dalam pasal 1233 menyatakan, bahwa tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik dari persetujuan maupun karena Undang-

Undang. Menurut J. Satrio, Undang-Undang membedakan perikatan 

berdasarkan asal dan sumbernya, bahwa sumebr perikatan adalah 

perjanjian dan Undang-Undang.
3
 

 KUHPerdata pada prinsipnya merupakan perjanjian obligator, 

kecuali Undang-Undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligator 

berarti, bahwa dengan ditutupnya perjanjian tersebut pada asasnya baru 

melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek 

perjanjian belum beralih. Untuk peralihan tersebut masih diperlukan 

                                                 
1
 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet ke XI, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1. 

2
 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan-Bagian B, Sesksi Hukum Perdata 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 1 
3
 Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya). Alumni, Bandung, 1999, hlm. 

38 
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adanya levering atau penyerahan. Dengan demikian pada prinsipnya 

orang bisa membedakan atara saat lahirnya perjanjian obligatornya 

dengan saat penyerahan prestasi atau haknya.
4
 

 Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian tentang 

perjanjian. Diantaranya menurut Subekti pejanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seorang berjanjian kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
5
 Sedangkan menutut 

Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan 

hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu 

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau 

untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut 

pelaksanaan janji itu.
6
 

 Perjanjian menurut Tirtodiningrat adalah suatu perbuatan hukum 

berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk 

menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-

Undang.
7
 Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan 

perjanjian sebgai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
8
 

 Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Subekti, Ibid, hlm. 1 

6
 Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Alumni, bandung, 1984,, hlm.1 

7
 Tirtodiningrat, Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan, Jakarta, 

1966, hlm. 83 
8
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

1991, hlm. 97 
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hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 

mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. 
9
 Sedangkan 

menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, perjanjian adalah suatu 

perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap seorang lain atau lebih.
10

 

 Berdasarkan definisi-definisi perjanian yang telah diuraikan di 

atas. Jadi pengertian perjanjian harus mencakup semua aspek yang 

seharusnya ada dalam perjanjian, yaitu adanya hubungan hukum antara 

dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat, dan tujuan untuk 

menimbulkan akibat hukum. 

 Hubungan hukum adalah segala macam hubungan yang terjadi 

dalam pergaulan masyarakat yang diatur oleh ketentuan hukum yang 

dapat menimbulkan akibat hukum jika hubungan tersebut dilanggar. 

Contoh: hubungan hukum jual beli, penjual dan pembeli harus memenuhi 

hak dan kewajibannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
11

 Akibat 

hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya hubungan 

hukum.
12

 

 Menurut Satrio, unsur hubungan hukum dimaksudkan untuk 

membedakan perikatan sebagai yang dimaksud oleh Undang-Undang 

dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral atau kebisaaan, 

                                                 
9
 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perikatan, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3 

10
 Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Cet. Pertama, Liberty, 

Yogyakarta, 1985, hlm. 7 
11

 Asis Safioedin, Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek, PT. Citra Aditya, 

Bandung. 1994, hlm. 97 
12

 Ibid, hlm. 98 
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yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban moral 

atau social) unruk dipenuhi. Tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya 

melalui sarana bantuan huku,. Sanksi pelanggaran didasarkan atas rasa 

penyesalan atau pengucilan dari pergaulan social.
13

 

 Pada perikatan (hukum), jika debitur tidak memenuhi 

kewajibannya secara sukarela dengan baik dan sebagaimana mestinya. 

Maka kreditur dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada 

debitur supaya ia memenuhi kewajibannya, sekalipun seringkali bukan 

merupakan executie riil.
14

 

 

2. Asas-Asas Perjanjian 

 Dalam menyusun suatu kontrak atau perjanjian baik itu bersifat 

bilateral dan multilateral maupun dalam lingkup nasional, regional dan 

internasional harus didasari pada prinsip hukum dan klausul tertentu. 

Dalam hukum Perdata dikenal berbagai prinsip dasar yang harus 

diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-

unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu kontrak yang 

mereka sepakato. Dalam suatu perjanjian harud diperhatikan pula 

beberapa macam asas yang dapat diterapkan antara lain:
15

 

a. Asas konsensualisme yaitu asas kesepakatan, asas ini bukanlah berarti 

suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Tetapi hal ini 

merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga 

                                                 
13

 Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya), Alumni, Bandung, 1999, hlm. 

13 
14

 Ibid 
15

 Pusdiklat FH UI, “Tinjauan Umum tetang Kontrak”, Modul Pelatihan Kontrak 

Bisnis, Yogyakrata, 2010, hlm. 9 
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dinamakan persetujuan. Berarti dua belah pihak sudah setuju atau 

sepakat dengan hal baru. Asas konsensualisme merupakan dasarnya 

perjanjian dan perikatan yang dilahirkan sejak detik tercapainya 

kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian sudah sah apabila 

sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan 

sesuatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang 

oleh undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. Asas ini 

dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Hukum 

Undang-Undang  Hukum Perdata. Dalam Pasal 1338 Kitab Hukum 

Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan istilah “Semua” yang 

menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk 

mneyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk 

menciptakan perjanjian. 

b. Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat 

perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang 

berlaku/ Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata 

terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur 

lain sepanjang dikehendaki oleh kebisaaan dan kepatutan serta moral. 

c. Asas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para 

pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. 

d. Asas itikad baik. Hukum perjanjian mengenal asa iktikad baik yang 

terbagi menjadi 2 yaitu, 
16

 pertama iktikad baik dalam pengertian 

subyektif yang merupakan sikap batin seseorang pada waktu 

melakkan hubungan hukum yang sah yakni kejujuran, berupa 

mengira-ngira bahwa segala persyaratan yang diminta oleh Undang-

Undang untuk lahirnya suatu perjanjian yang sah telah terpenuhi. 

Untuk mendeteksi kejujuran dalam perjanjian adalah perjanjian yang 

timbul dari kesepakatan yang diperoleh tidak karena perkasaan, 

penipuan, kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan. Kedua iktikad 

baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu 

sendiri, hal ini juga diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yakni 

“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asa 

iktikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian  dilaksanakan 

secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan 

kesusilaan. Asa ini merupakan salah satu sendi terpenting dari hukum 

perjanjian, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat 

perjanjian. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 

menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama 

lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi 

prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka 

perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. 

                                                 
16

 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce (Studi Sistem 

Keamanan dan Hukum di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 85-86. 
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e. Asas keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan 

perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 

f. Asas moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para 

pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. 

g. Asas kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus 

sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku tetapi juga 

harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan pasal 1339 

Kitan Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebisaaan atau 

Undang-Undang. 

h. Asas kepastian hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatannya. 

i. Asas kebisaaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti 

kebisaaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 

KUHPerdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebisaaan 

selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan ke 

dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini 

merupakan perwujudan dari undur naturalia dalam perjanjian. 

j. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak 

bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian 

tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
17

 

1) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian; 

2) Tidak dilarang oleh Undang-Undang; 

3) Sesuai dengan kebisaaan yang berlaku; 

4) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik. 

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan sistem refleksi dari sistem 

terbuka (open sistem) dari hukum perjanjian. Artinya hukum 

perjanjian memebrikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk mengadkaan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan 

tidak melanggar aturan yang memaksa (dwigned rech), ketertiban 

umum dan kesusilaaan. Hal ini lebih dikenasl dengan istilah hukum 

pelengkap (optional law atau aanvulled recht), yang berarti bahwa 

pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-

pihak yang membuat perjanjian tersebut. Para pihak diperbolehkan 

mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang dibuat, 

jika para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu peremasalahan, maka 

dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk kepada ketentuan-

ketentuan yang ada pada Undang-Undang. Kontrak adalah hasil 

pilihan bebas individu. Ruang lingkup kebebasan berkontrak adalah:
18

 

1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak; 

                                                 
17

 Ibid, hlm. 82 
18

 Ridwan Khairandy, “Hukum Kontrak”, Modul perkuliahan hukum kontrak, UII, 

Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2010, hlm. 4 
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2) Kebebasan dengan siapa mengadakan kontrak; 

3) Kebebasan untuk menentukan isi kontrak; 

4) Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak; 

5) Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum. 

 

3. Unsur-Unsur Perjanjian 

 Setiap perjanjian dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung di 

dalamnya. Unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
19

 

a. Unsur Essensialia yaitu merupakan usnur perjanjian yang mutlak 

harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur essensialia 

perjanjian tidak berlaku sah. Contohnya: syarat sahnya perjanjian 

sepeti yang disebut dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
20

 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) Suatu hal tertentu; 

4) Suatu sebab yang halal. 

b. Unsur Naturalia, merupakan unsur yang lazim melekat dalam 

perjanjian, maksudnya yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam 

perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam 

perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada 

perjanian. Contohnya adalah penjual menjamin tidak ada cacat dalam 

benda yang dijual. 

                                                 
19

 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, PT. Cipta 

Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 67-68. 
20

 Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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c. Unsur accidentalia, merupakan unsur yang dibuat sendiri oleh para 

pihak dan harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian. 

Contohnya adalah ketentuan-ketentuan domisili para pihak. 

 

B. Syarat Sahnya Perjanjian 

 Syarat sahnya perjanjian mengacu pada KUHPerdata Pasal 1320 

diantaranya yaitu: 

1. Sepakat 

 Kata sepakat memberikan pengertian sebagai kesepakatan antar 

pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dianamakan tawaran (offerte). 

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan akseptasi (accetacie).
21

 

Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, terdapat beberapa 

teori mengenai lahirnya perjanjian, yaitu:
22

 

a. Teori kehendak (wilstherie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi 

pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan 

menuliskan surat. 

b. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 

terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang 

menerima tawaran. 

                                                 
21

 Budi Agus Riswandi, Aspek Perlindungan Hukum Nasabah dalam Sistem Pembayaran 

Internet, Artikel Jurnal Hukum, No. 16 Vol. 18, Yogyakarta, 2001, hlm. 71 
22

 Meriam Darus Baddrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, 1997, hlm. 18 
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c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak yang 

menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah 

diterima. 

d. Teori kepercayaan (vertrowenstheorie) mengajarkan bahwa 

kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak 

diterima oleh pihak yang menawarkan. 

 Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata 

sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, 

yaitu:
23

 

a. Adanya kesesatan dan kekeliruan (dwaling); 

 Jika kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian 

dipengaruhi oleh kesan atau pandangan yang palsu, maka dalam hal 

ini terdapat kekhilafan. Kekhilafan (dwaling) sebagai dasar gugatan 

dibedakan atas: 

1) Error in persona (kekeliruan mengenai diri seseorang) adalah 

kekhilafan yang terjadi kepada seseorang dengan siapa ia 

mengikutkan dirinya sesuai dengan ketentuan pasal 1322 ayat (2) 

KUHPerdata. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika 

kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa 

seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika 

perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya; 

                                                 
23

 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce…., Op. Cit. hl,. 91-

94. 
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2) Error in substantia (kekeliruan mengenai hakikat barang) adalah 

kekhilafan mengenai hakikat bendanya. Hakikat benda adalah 

keadaan benda bagi para pihak yang menjadi dasar sesungguhnya 

untuk membuat perjanjian. Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdata 

menyatakan: “kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu 

perjanjian selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat 

barang yang menjadi pokok perjanjian”. Persyaratan terjadinya 

error in substantia yaitu: pertama. Dapat diketahui bahwa pihak 

yang lain mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa 

bertindaknya seseorang itu justru berdasarkan keadaan-keadaan 

atau sifat mengenai hal itu ia khilaf. Kedua, dapat dimaafkan 

bahwa pihak yang mempunyai gambaran keliru tentang hakikat 

barang itu, seharusnya secara wajar dapat atau boleh mempunyai 

gambaran seperti itu. 

b. Adanya paksaan (dwang); 

 Paksaan menurut ketentuan pasal 1324 KUHPerdata adalah 

keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan 

ancaman, baik ancaman dengan paksaan fisik maupun dengan paksaan 

non fisik. Sehingga barangsiapa memberikan kesepakatan dibawah 

pengaruh ancaman yang melanggar hukum yang menimbulkan 

ketakutan dan kerugian terhadap seseorang atau benda, dapat meminta 

pembatalan perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian dari 

hakim. Ancaman dapat bersifat melanggar hukum dalam dua hal: 
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pertama, sesuatu yang diancam dalam dirinya sendiri memang 

melanggar hukum, misalnya pembunuhan, penganiayaan atau laporan 

palsu. Kedua, sesuatu yang diancam dalam dirinya sendiri tidak 

melanggar hukum, tetapi ancaman itu bertujuan untuk mencapai 

sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya. 

c. Adanya penipuan (bedrog); 

 Penipuan adalah bentuk kesesatan yang dikualifikasikan, 

dikatakan ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat 

atau keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang 

sengaja menyesatkan dari pihak lawan atau wakilnya. Untuk 

berhasilnya dalil penipuan menurut pasal 1328 KUHPerdata 

mensyaratkan adanya rangkaian tipu muslihat (kunstgrepen), tidak 

cukup jika hanya kebohongan saja. Ketentuan Pasal 1328 

KUHPerdata: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan 

perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, 

adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain 

tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat”. 

d. Dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang 

lain, yaitu penyalahgunaan keadaan (mis-bruik van omstandigheiden). 

 Penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak dimaksudkan 

ketika pihak yang satu mempunyai keunggulan psikologi dan ekonomi 

dari pihak yang lain. 
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2. Kecakapan 

 Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut Undang-Undang 

dinyatakan tidak cakap. Dilengkapi oleh pasal 1330 menyatakan bahwa 

orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:
24

 

a. Orang yang belum dewasa; 

b. Orang yang di bawah pengampunan; 

c. Perempuan, dalam hal yang telah ditetapkan oleh Undang_Undang 

dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah 

melarang membuat perjanjian tertentu. 

 Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 1330 KUHPerdata 

jika belum mencapai usia 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah 

berumur 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, 

berdasar pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak yang 

berada di bawah kekuasaan orang tua wali sampai usia 18 tahun. 

 Mahkamah Agung melalui putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 

Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka batas seseorang berada di 

bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. 

 Berkaitan dengan perempuan yang telah bersuami dan melakukan 

suatu perjanjian, Mahkamah Agung memiliki Surat Edaran (SEMA) 
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Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan demikian tetap cakap 

melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan menentukan hal yang sama. Pasal 31 sub 2 

dalam Undang-Undang tersebut menentukan bahwa baik suami maupun 

istri berhak melakukan perbuatan hukum.
25

 

3. Hal tertentu 

 Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus 

mempunyai suatu pokok benda (zaak) yang paling sedikitnya dapat 

ditentukan jenisnya. 

4. Kausa yang halal 

 Berdasarkan Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu 

kausa dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 Terhadap keempat syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan 

bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut 

sebagai syarat subjektif. Dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat 

(sebab yang halal) yang disebut dengan syarat objektif. 

 Dapat dilihat mengenai akibat hukum dari kedua syarat di atas, 

mempunyai maksud yang berbeda. Apabila seorang anak yang belum 

cukup umur mengadakan perjanjian dapat dibatalkan oleh orang tua anak 

tersebut, atau dapat juga oleh anak itu sendiri setelah anak itu dewasa, dan 

paling lambat lima tahun setelah anak tersebut menjadi dewasa (Pasal 
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1446 dan Pasal 1454 KUHPerdata). Dalam syarakt objektif tidak dipenuhi 

maka perjanjian itu batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan 

sendirinya. 

 Apabila akibat hukum dapat dibatalkan, dapat diartikan bahwa 

sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah sah. 

Sedangkan apabila akibatnya adalah batal demi hukum, ini berarti sejak 

lahirnya perjanjian itu sudah berlaku batal atau perjanjian itu ada tetapi 

tidak berlaku. 

 

C. Pengertian Perjanjian Jual Beli serta Hak dan Kewajiban 

Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian 

 Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak 

perbuatan dinamakan menjual, sedangkan pihak yang lain dinamakan 

membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik 

tersebut adalah sesuai dengan istilah Belanda “Koopen verkoop” yang juga 

mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) 

sedangkan “koopt” ialah membeli. Dalam bahasa Inggris jual-beli disebut 

dengan “sale” yang berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman 

disebut dengan “Kauf” yang berarti pembelian.
26

 

 Jual-beli adalah suatu perjanjian ebrtimbal-balik dimana pihak 

yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 

barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk 
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membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 

perolehan hak milik tersebut.
27

 

 Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan, jual-beli adalah “suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjikan”. Barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus 

jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat 

akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.
28

 Dengan demikian 

perjanjian jual-beli tersebut menjadi sah menurut hukum. 

 Menurut Subekti, jual-beli adalah suatu perjanjian dengan 

perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak 

milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjikan.
29

 Jual beli, adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya, ia 

sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau 

mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara 

penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu 

barang dan harga, biar pun jual-beli itu mnegenai barang yang tak 

bergerak. Sifat konsensuil jual-beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 yang 

ebrbunyi, “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak 

sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, 

meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 

 Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli 

adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju 
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memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan 

sejumlah uang disebut harga.
30

 Berdasarkan pada rumusan yang diberikan 

tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian 

yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, 

yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang 

dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.
31

 

 Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum 

kebendaan dan hukum perikatan. Meskipun berisi dua, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya 

semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta 

kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap 

yang lainnya. Dan karena itu pula, maka jual beli dimaksudkan dalam 

Buku Ketiga tentang perikatan. Pada umumnya dalam setiap perikatan, 

pemenuhan prestasi yang berhubungan dengan kedua hal tersebut terletak 

di pundak salah satu pihak dalam perikatan, yang disebut “debitur”. Jadi 

setiap pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan, juga dapat 

dimintakan pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban yang 

dibebankan padanya berdasarkan pada perikatan yang lahir dari hubungan 

hukum diantara para pihak dalam perikatan tersebut.
32

 

 

 

                                                 
30

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Cet II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 243 
31

 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan, Jual Beli, Cet. I, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7. 
32

 Ibid. hlm. 9 



38 

 

2. Terjadinya Perjanjian Jual Beli 

 Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jhual-beli adalah barang 

dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum 

perjanjian dalam KUHPerdata, perjanjian jual-beli tersebut sudah 

dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. 

Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah 

perjanjian jual-beli yang sah. 

 Ketetapan mengenai kapan perjanjian itu ada, mempunyai 

pengertian yang sangat penting bagi:
33

 

a. Penentuan resiko; 

b. Kesempatan penarikan kembali penawaran; 

c. Saat dimulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa; 

d. Menentukan tempat terjadinya perjanjian. 

 Sifat konsensual dari jual-beli ditegaskan dalam pasal 1458 

KUHPerdata yaitu “Jual beli itua dianggap telah terjadi antara kedua belah 

pihak, ketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang 

kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan, maupun harganya belum dibayar.
34

 

 Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti 

kesepakatan. Dengan kesepakatan yang dimaksud bahwa diantara pihak-

pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa 

yang dikehendaki oleh satu pihak dikehendaki oleh pihak lain. 
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Tercapainya sepakat dinyatakan oleh kedua pihak dengan mengucapkan 

kata setuju atau dengan bersama-sama menaruh tanda-tangan dibawah 

pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah 

menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.
35

 Dengan demikian 

untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu perjanjian dan kapan 

perjanjian itu dilahirkan, harus diketahui apakah telah dicapai kesepakatan 

dan kapan kesepakatan itu tercapai. 

 Kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Namun kehendak atau 

keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan 

didalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak 

mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu 

perjanjian. Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur 

tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-

pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Undang-Undang 

berpangkal pada asas konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah 

tercapai konsesnsus (dan ini adalah maha penting karena merupakan saat 

lahirnya perjanjian yang mengikat laksana suatu undang-undang), kita 

terpaksa berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh 

kedua belah pihak. 

 Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdta menyebutkan “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

mereka yang membuatnya”, dimaksudkan untuk menyatakan tentang 
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kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu Undang-

Undang. Kekuatan tersebut diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat 

secara sah. Perjanjian yang secara sah harus memuat syarat-syarat 

perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, kecakapan, hal 

tertentu dana causa yang halal. 

 

3. Hak dan Kewajiban Penjual 

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu: 

a. Kewajiban menyerahkan hak milik. 

 Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan 

yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas 

barang yang diperjual-belikan dari penjual kepada pembeli. Oleh 

karena itu, dalam KUHPerdata mengenal tiga macam barang yaitu 

barang bergerak, barang tetap dan barang tak bertubuh seperti piutang, 

penagihan atau claim. Maka menurut KUHPerdata juga terdapat tiga 

macam penyerahan hak milik:
36

 

1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas 

barang tersebut, hal ini juga diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata 

yang berbunyi: 

“Penyerahan kebendaan beregrak, terkecuali yang tak bertubuh 

dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan oleh 
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atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari 

bangunan dalam mana kebendaan itu berada. 

Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus 

diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang 

hendak menerimanya”. 

 Dari ketentuan tersebut dapat dilihat adanya kemungkinan 

menyerahkan kunci saja jika yang dijual adalah barang-barang 

yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu 

penyerahan kekuasaan secara simbolis. Sedangkan apabila 

barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan 

cukup dilakukan dengan suatu pernyataan saja. 

2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) penyerahan dengan perbuatan 

yang dinamakan balik-nama (overschrijving) di depan Pegawai 

Balik-nama atau Pegawai Penyimpan Hipotik. Hal ini  diatur dalam 

Pasal 616 KUHPerdata: 

“Penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak beregrak 

dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan 

dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620”. 

 

Sedangkan dalam Pasal 620 KUHPerdata menyebutkan: 

 

“Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga 

pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan 
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memindahkan sebuah salinan otentik yang lengka dari kata otentik 

atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, 

yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang 

harus diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam 

register. 

Bersama-sama dengan pemindahan tersebut, pihak yang 

berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan 

hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dari 

akte atau keputusan itu, agar penyimpan mencatat di dalamnya hari 

pemindahan beserta bagian dan nomor dari register yang 

bersangkutan. 

 

3) Barang tak bertubuh (piutang, penagihan atau claim) penyerahan 

dilakukan dengan perbuatan yang dinamakan dengan cessie, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang berbunyi: 

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak 

bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik 

atau dibawah-tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya 

melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara 

tertulis, disetujui dan diakuinya. 
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Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-bawa dilakukan dengan 

penyerahan surat itu’ penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-

tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan 

endosemen”. 

 

 Sebagaimana diketahui, KUHPerdata menganut sistem bahwa 

perjanjian jual-beli hanya obligator saja. Artinya bahwa perjanjian 

jual-beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal-balik antara 

kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu meletakkan kepada si 

penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang 

dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut 

pembayaran harga yang telah disetujui. Sedangkan di sisi lain 

meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga 

barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik 

atas barang yang dibelinya. 

 Penjual jual-beli menurut KUHPerdata belum memindahkan hak 

milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya 

penyerahan (Levering). Dengan demikian, Levering merupakan suatu 

perbuatan Yuridis guna memindahkan hak milik (transfer of 

ownership) yang caranya ada tiga macam, tergantung daru macamnya 

barang yang telah dijelaskan diatas. 
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 Levering dalam BW menganut apa yang dinamakan dengan 

sistem causal, yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya 

levering itu pada dua syarat:
37

 

1) Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya levering; 

2) Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas 

(beschikkingsbevoegd) terhadap barang yang dilevering itu. 

 Titel dimaksudkan dalam perjanjian obligator yang mejadi dasar 

levering. Dengan perkataan lain, jual-belinya, tukar-menukarnya, atau 

penghibahannya (tiga perjanjian ini merupakan titel-titel untuk 

pemindahan hak milik). Adapun orang yang berhak berbuat bebas 

adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya. 

Dengan demikian, maka apabila titel tersebut tidak sah (batal) atau 

kemudian dibatalkan oleh hakim (karena adanya paksaan, kekhilafan 

atau penipuan), maka leveringnya menjadi batal juga, yang berarti 

pemindahan hak milik dianggap tidak pernah terjadi. Begitu pula 

halnya apabila orang yang memindahkan hak milik tersebut tidak 

berhak melakukannya karena ia bukan pemilik maupun orang yang 

secara khusus dikuasakan olehnya. Sistem causa (mengenai 

pemindahan hak milik) tersebut diatur dalam Pasal 584 BW Buku ke 

II yaitu pasal yang mnegatur tentang cara-cara memperoleh hak milik. 

Salah satu cara adalah levering, tetapi dibelakang perkataan ini 
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disebutkan, berdasarkan suatu titel yang sah, dilakukan oleh orang 

yang berhak berbuat bebas. 

 Terhadap ketentuan yang terakhir pengecualian (penyimpangan) 

mengenai barang bergerak, yaitu dalam pasal 1977 (1) BW Buku ke 

IV, yang menentukan bahwa mengenai barang bergerak siapa yang 

menguasainya dianggap sebagai pemilik (bezitgeldt als volkomen 

titel). Selanjutnya dalam hal levering (penyerahan) itu berlaku 

ketentuan-ketentuan bahwa biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, 

sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah 

diperjanjikan sebaliknya (pasal 1476). 

 Biaya penyerahan adalah segala biaya yang diperlukan untuk 

mebuat barangnya siap untuk diangkut ke rumah si pembeli, jadi 

misalnya ongkos pengepakan atau pembungkusan, sedangkan biaya 

pengembalan merupakan  biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mnegangkut barang kerumah si pembeli. Ketentuan tersebut ada 

hubungannya dengan ketentuan bahwa penyerahan terjadi ditempat 

dimana barang yang terjual itu berada pada waktu penjualan, yang 

lazimnya berada ditempat tinggal si penjual. 

b. Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan menaggung 

terhadap cacat tersembunyi (vrijwaring dan warranty). 

 Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan 

konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diebrikan kepada 
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pembeli bahwa barang yang dijual adalah sungguh-sungguh miliknya 

sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari pihak lain. 

 Hukum perjanjian pada asasnya merupakan hukum pelengkap 

(aanvullend recht atau optional law), kedua belah pihak diperbolehkan 

dengan janji-janji khusus memperluas atau mengurangi kewajiban-

kewajiban yang ditetapkan oleh Undnag-Undang. Bahkan 

diperbolehkan mengadkana perjanjian bahwa si penjual tidak akan 

diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun dalam hal ini ada 

pembatasannya yaitu:
38

 

1) Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan 

menanggung sesuatu apapun, namun si penjual tetap bertanggung 

jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang 

telah dilakukan olehnya. Segala perjanjian yang bertentangan 

dengan ini adalah batal (Pasal 1494 KUHPerdata). 

2) Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu 

penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual kepada 

seorang lain, diwajibkan mnegembalikan harga pembelian, 

kecuali apabila si pembeli pada waktu pembelian dilakukan, 

mengetahui tentang adanya penghukuman untuk menyerahkan 

barang yang dibelinya, atau jika ia telah memberi barangnya 

dengan pernyataan akan memikul sendiri untung-ruginya (Pasal 

1495 KUHPerdata). 
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 Jika dijanjikan penanggungan atau tidak ada suatu perjanjian, 

si pembeli berhak menuntut kembali dari penjual:
39

 

1) Pengembalian uang harga pembelian; 

2) Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-

hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan 

penyerahan; 

3) Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli 

untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si 

penggugat; 

4) Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian 

dan penyerahannya, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli. 

 Mengenai persoalan penangungan, ada suatu ketentuan yang 

perlu diperhatikan oleh pembeli yaitu terdapat dalam pasal 1503 

KUHPerdata yang berbunyi: 

“Penanggungan terhadap penghukuman menyerahkan barangnya 

kepada seorang lain, berhenti jika si pembeli telah membiarkan dirinya 

dihukum menurut suatu putusan Hakim yang telah memperoleh 

kekuatan mutlak, dengan tidak memanggil si penjual, sedangkan pihak 

ini membuktikan bahwa alasan-alasan cukup untuk menolak 

gugatannya”. 

 Mengenai kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi 

(verborgen gebreken atau hidden defects), dapat diterangkan bahwa si 
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penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pda 

barang yang di jualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat 

dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Sehingga seandainya si 

pembeli mengetahu cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan 

membelinya atau akan membelinya dengan harga yang kurang. 

 Si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang 

kelihatan dan memang sudah sepantasnya. Jika cacat tersebut 

kelihatan, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat 

tersebut. Dan juga sudah tentu harga disesuaikan dengan adanya cacat 

tersebut. Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang 

tersembunyi meskipun si penjual sendiri tidak mengetahui adanya 

cacat, kecuali jika si penjual telah meminta diperjanjikan, bahwa ia 

tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Hal ini di atur dalam 

Pasal 1508 KUHPerdata menyebutkan: 

“Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain 

diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimannya, 

ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada 

si pembeli”. 

Dan juga diatur dalam Pasal 1509 KUHPerdata yaitu: 

“Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka ia 

hanya diwajibkan mnegembalikan harga pembelian, dan mengganti 

kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan 

pembeliand an penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli”. 
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Sedangkan hak-hak yang dimiliki penjual, antara lain: 

1) Penjual berhak menuntut harga pembayaran atas barang yang 

diserahkan kepada pembeli. (Pasal 1457 KUHPerdata). 

2) Penjual berhak meminta kembali barang-barang bergerak yang 

telah diserahkannya kepad pembeli jika si pembeli tidak membayar 

harga pembelian dan barang tersebut masih ditangan pembeli serta 

kalau permintaan kembali itu dilaksanakan dalam tenggang waktu 

30 hari, hak ini disebut hak reklame (pasal 1145 KUHPerdata). 

 Penjual berhak membatalkan jual beli mnegenai barang-barang 

bergerak yang tidak diambil pada waktu yang telah ditentukan. (Pasal 

1518 KUHPerdata). 

 

4. Hak dan Kewajiban Pembeli 

 Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada 

waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga 

tersebut harus berupa sejumlah uang, meskipun mengenai hal tersebut 

tidak ditetapkan dalam suatu pasal Undang-Undang. Namun sudah dengan 

sendirinya termaktub di dalam pengertian jual-beli. Jika harga tersebut 

berupa barang maka perjanjiannya akan menjadi “tukar-menukar” atau jika 

harga tersebut berupa suatu jasa, maka perjanjiannya akan menjadi suatu 

perjanjian kerja, dan begitu seterusnya. 

 Dalam pengertian jual-beli sudah termaktub pengertian bahwa di 

satu pihak adanya barangd an di pihak lain adanya uang. Tentang 
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macamnya uang, dapat diterangkan abhwa meskipun jual-beli tersebut 

terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga tersebut ditetapkan 

dalam mata uang rupiah. Namun, diperbolehkan kepada para pihak untuk 

menetapkannya dalam mata uang apa saja. 

 Adapun kewajiban yang harus dipenuhi tersebut antara lain:
40

 

a. Pembelian berkewajiban membayar harga barang yang dibelinya pada 

waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. 

 Jika pada wkatu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal itu, 

pembeli harus membayar pada saat dan tempat dimana persetujuan itu 

dilakukan. Harga pembelian haruslah berupa uang. Kewajiban utama 

si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat 

sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. “Harga” tersebut harus 

berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan 

dalam sesuatu pasal undnag-undang, namun sudah dengan sendirinya 

termaktub didalam pengertian jual-beli, oleh karena bila tidak, 

umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah 

perjanjiannya menjadi “tukar-menukar”, atau kalau harga itu berupa 

suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan 

begitu seterusnya. 

b. Membayar bunga dari harga pembelian walaupun tidak ada suatu janji 

yang tegas jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau 

lain pendapat. 

                                                 
40

 Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. X, 1995, hlm. 20-24. 
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 Kewajiban ini hanya berlaku apabila harga pembelian baru 

dibayar sesudah harga barangnya diserahkan dan barang tersebut 

memberi hasil kepada pembeli. 

c. Memikul biaya-biaya seperti akta jual beli dan biaya-biaya tambahan 

lainnya kecuali bila telah diperjanjikan sebaliknya. 

 Pembeli mempunyai hak yang dapat dituntut kepada penjual 

sebagai berikut: 

a. Pembeli berhak menerima barang yang dibelinya dari penjual. 

b. Pembeli berhak menuntut pengembalian uangnya yang telah dibayar 

kepada penjual serta mengembalikan barang yang telah dibelinya 

apabila barang yang telah dibelinya terdapat cacat tersembunyi. 

 

D. Wanprestasi 

 Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, prestasi 

merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum kewajiban adalah suatu 

beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau 

perjanjian. Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara 

dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama 

hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut belum berakhir, maka 

pada salah satu pihak ada bebena kontraktual, ada keharusan atau kewajiban 
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untuk memenuhinya (prestasi).
41

 Bentuk-bentuk prestasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan sesuatu; 

2. Berbuat sesuatu; 

3. Tidak berbuat sesuatu. 

Ketiga prestasi tersebut mengandung dua unsur penting, yaitu:
42

 

1. Berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan 

prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (schuld). 

2. Berhubungan dengan pertanggung jawaban pemenuhan tanpa 

memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi 

kewajiban tersebut (haftung). 

 Schuld adalah kewajiban debitur untuk membayar utang, sedangkan 

haftung adalah kewajiban debitur membiarkan harta kekayataannya diambil 

oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutangnya apabila 

debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut. 

 Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk 

(wanbeheer atau wandaad). Apabila debitur tidak melakukan apa yang 

dijanjikan, maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa, lalai atau 

ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian.
43

 Adanya debitur yang tidak 

memenuhi kewajibannya, maka akan terjadi adanya wanprestasi. Wanprestasi 
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 http://tiarroman.wordpress.com/2010/03/30/bab-i-pendahuluan/, diakses pada tanggal 22 

April 2011, pukul 15.45 WIB. 
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 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 45 
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merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau 

dilakukan tidak menurut selayaknya.
44

 

 Subekti menggolongkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) 

seorang debitur ada empat macam, yaitu:
45

 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

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

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

 Sedangkan menurut Satrio, wujud wanprestasi dapat dibagi menjadi 

tiga, yaitu:
46

 

1. Debitur tidak berprestasi 

 Dalam hal ini, ebitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal 

tersebut karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga 

disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi 

lagi, atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada 

peristiwa pertama memang debitur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun 

ia mau. 

2. Debitur keliru berprestasi 

 Di sini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan 

prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain dari 

pada yang diperjanjikan (penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya). 

                                                 
44

 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 60. 
45

 Subekti, Hukum Perjanjian. Ibid 
46

 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 

123-133. 



54 

 

3. Debitur terlambat berprestasi 

 Disini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak 

sebagaimana yang diperjanjikan. Jika objek prestasinya masih berguna 

bagi kreditur, maka debitur yang terlambat berprestasi dikatakan dalam 

keadaan lalai. 

 Faktor penyebab terjadinya wanprestasi diklasifikasikan menjadi dua 

factor yaitu dari luar dan factor dari dalam diri para pihak. Faktor dari luar 

adalh peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi 

ketika perjanjian dibuat. Sedangkan factor dari dalam diri para pihak 

merupakan kesalahn yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut 

yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian para pihak itu sendiri, dan para 

pihak sebelumnya telah mnegetahui akibat yang timbul dari perbuatannya 

tersebut.
47

 Unsur-unsur wanprestasi disini adalah:
48

 

1. Adanya perjanjian, maksudnya perbuatan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan yang diperjanjikan; 

2. Adanya kesalahan, maksudnya terdapat kesalahan dalam pelaksanaan 

perjanjian baik itu disengaja maupun karena kealpaan; 

3. Adanya kerugian, akibat wanprestasi para pihak mengalami kerugian; 

4. Adanya somasi, maksudnya adanya peringatan tertulis dengan surat 

oerintah yang memohon kepada debitur untuk segera atau pada waktu 

tertentu yang disebutkan harus memenuhi prestasi. 

                                                 
47

 http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/akibat-hukum-wanprestasi.html, diakses 

pada tanggal 23 April 2011, pukul 22.44 WIB. 
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 Terhadap kelalaian atau kealpaan si debitur (sebagai pihak yang 

wajib melakukan sesuatu) diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman, 

hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:
49

 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan dinamakan 

ganti-rugi. 

 Ganti-rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dna 

bunga (kosten, schaden, dan interesten). Biaya adalah segala pengeluaran 

atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, 

yang dimaksud dengan istilah rugi adalah ekrugian karena kerusakan 

barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si 

debitur, sedangkan yang dimaksud dengan bunga ialah ekrugian yang 

berupa kehilangan keuntungan (winstderving), yang sudah dibayangkan 

atau dihitung oleh kreditur. 

 Penuntutan ganti rugi oleh Undang-undang diberikan ketentuan-

ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti-rugi tersebut, 

ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh 

dituntut sebagai ganti-rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai 

atau alpa masih di lindungi oleh Undnag-Undang terhadap kesewenangan 

si kreditur. Tidah hanya dilindungi dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 

1338 ayat 3) tetapi juga soal ganti-rugi dengan adanya ketentuan-

ketentuan tentang pembatasan ganti-rugi. 

                                                 
49
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 Hal tersebut diatur dalam Pasal 1247 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyebutkan: 

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang 

nyata telah atau sedianya harus diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, 

kecuali jika hal dipenuhinya perjanjian itu karena sesuatu tipu daya 

yang dilakukan olehnya”. 

 

 Dan diatur juga dalam Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yaitu: 

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena 

tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar 

mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan 

yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat 

langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”. 

 

 Jadi dapat dilihat bahwa ganti-rugi tersebut dibatasi, hanya meliputi 

kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari 

wanprestasi. Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari 

wanprestasi memang sangat erat hubungannya satu dengan yang lain, apa 

yang tidak dapat diduga juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian 

si debitur. Menurut teori sebab dan akibat, suatu peristiwa dianggap 

sebagai akibat dari suatu peristiwa lain, apabila peristiwa yang pertama 

secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut 
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pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Si penjual 

dapat menduga bahwa pembeli akan menderita rugi kalau barang yang 

dibelinya tidak datang. 

 Menurut yurisorudensi, persyaratan dapat diduga juga meliputi 

besarnya kerugian. Jadi, kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas 

yang dapat diduga, tidak boleh ditimpahkan kepada debitur untuk 

membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata telah berbuat secara licik 

melakukan tipu daya yang dimaksudkan oleh Pasal 1247 KUHPerdata. 

Tetapi, masih dalam batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat 

langsung yang ditentukan oleh Pasal 1248 KUHPerdata. 

2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian 

 Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, 

sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur. Pembatalan 

perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan 

sebelum perjanjian diadakan. Jika satu pihak sudah menerima sesuatu 

dari pihak yang lain, baik uang maupun barang. Maka harus 

dikembalikan, pada intinya perjanjian tersebut ditiadakan. 

 Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi 

yang dilakukan oleh debitur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dalam Pasal 1266 KUHPerdata dalam bagian kelima Bab I Buku 

III yang mengatur tentang perikatan. Pasal tersebut menyatakan: 
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“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-

perjanjian yang timbal-balik, manakala salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya. 

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi 

pembatalan harus dimintakan kepada hakim. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai 

tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. 

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa 

menurut keadaan atas permintaaan si tergugat, untuk memberikan 

suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka 

waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”. 

 

 Undang-Undang memandang kelalaian debitur sebagai suatu syarat 

batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Dengan kata 

lain, dalam setiap perjanjian dianggap ada satu janji (clausula) yang 

berbunyi “Apabila kamu, debitur lalai, maka perjanjian ini akan batal”. 

Pembatalan tersebut dianggap tidak tepat, kelalaian atau wanprestasi 

tidak secra otomatis membuat batal atau membatalkan suatu perjanjian 

seperti halnya dengan suatu syarat batal. Dengan adanya ketentuan, 

bahwa pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim. Tidak 

mungkin perjanjian tersebut sudah batal secara otomatis pada wkatu 

debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya, jika benar maka 

permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya lagi. Dan 
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disebutkan juga secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi 

hukum. 

 Dapat dikatakan, tidak ada keragu-raguan tentang Undang-Undang 

bahwa kelalaian debitur adalah satu syarat batal berdasarkan suatu 

kelalaian, bukan kelalaian atau wanprestasi debitur yang membatalkan 

perjanjian tetapi putusan hakim. Putusan hakim tidak bersifat declaration 

tetapi bersifat constitutive, secara aktif membatalkan perjanjian tersebut. 

Amar (dictum) putusan hakim tidak berbunyi “Menyatakan batalnya 

perjanjian antara penggugat dan tergugat” melainkan “membatallkan 

perjanjian”. Hakim memiliki kekuasaan discretionair yang artinya 

kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan 

dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa 

debitur. 

3. Peralihan resiko 

 Sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan 

dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata yaitu “jika si berutang lalai akan 

menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan aadalah atas 

tanggungnya”. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika 

terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa 

barang yang menjadi objek perjanjian. 

 Peralihan resiko dapat digambarkna menurut Pasal 1460 

KUHPerdata yang mneyatakan “jika kebendaan yang dijual itu berupa 

suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat 
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pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya 

belum dilakukan, dan si pebjual berhak menuntut harganya”. Maka 

resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulnya kepada si pembeli, 

meskipun barangnya belum diserahkan. Jika si penjual terlambat 

menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan 

mengalihkan resiko dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan 

lalainya si penjual, resiko beralih kepadanya. 

4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan didepan hakim 

 Tentang pembayaran biaya perkara bagi seorang debitur yang 

lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak 

yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 

H. I. R). Seoarng debitur yang lalai tentu akan dikalahkan jika sampai 

terjadi suatu perkara di depan hakim. Pasal 1267 KUHPerdata 

mengatakan: 

“Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah 

ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang 

lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut 

pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga”. 

 

 Menurut Pasal 1267 KUHPerdata pihak kreditur dapat menuntut 

si debitur yang lalai. Pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai 

penggantian biaya, rugi dan bunga (ganti rugi). Dengan sendirinya ia 

juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, 
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mislanya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat atau 

kwalitas barang yang kurang dan lain sebagainya. Dan dapat menuntut 

ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Sebagai kesimpulan dapat 

ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan 

sebagai berikut:
50

 

1. Pemenuhan perjanjian; 

2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; 

3. Ganti rugi saja; 

4. Pembatalan perjanjian; 

5. Pembatalan disertai ganti rugi. 

E. E-Commerce 

1. Pengertian E-Commerce 

 Electronic Commerce atau disingkat e-commerce adalah kegiatan-

kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers). Manufaktur 

(manufactures), service providers, dan pedagang perantara 

(intermediares) dengan menggunakan jaringan jaringan komputer 

(computers network), yaitu e-commerce sudah meliputi seluruh spektrum 

kegiatan komersial.
51

 Julian Ding memberikan mengenai e-commerce 

sebagai berikut: 

“Electronic commerce, or e-commerce as it is also known, is a 

commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in 

similar contractual relationship for the supply of goods, services or the 

acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or 

                                                 
50

 Ibid. 
51

 Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, 
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entered into a electronic medium (or digital medium) where the physical 

presence of the parties is not required, and the medium exist in a public 

network or sistem as apposed to a private network (closed sistem). The 

public network or sistem must be considered an open sistem (e.g. the 

Internet or the world Wide Web). The transactions are concluded 

regardiess of nation boundaries or local requirements”.
52

 

 

 

 

 E-commerce merupakan bidang yang multidispliner 

(multidisciplinary field) yang mnecakup bidang-bidang tehnik seperti 

jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan 

pengambilan data (retrieval) dari multi media, bidang-bidang bisnis 

seperti pemasaran (marketing), pembelian dan penjualan (billing and 

payement), manajemen jaringan distribusi (supply chain management), 

dan aspek-aspek hukum seperti information privacy, hak milik intelektual 

(intellectual property), perpajakan (taxation), pembuatan perjanjian, dan 

penyelesaian hukum lainnya. 

 Sebenarnya belum ada definisi dan diterima secara mufakat 

mengenai e-commerce, beberapa unsur dari e-commerce cenderung 

untuk disepakati. Menurut R.E. Van Eash, mneyatakan bahwa E-

Commerce dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan kebendaan yang 

dilaksanakan dengan cara yang lebih baik, efisien dan efektif tentang 

pemasaran proses-proses pemasaran hasil produksi sebuah perusahaan. 

Hubungan-hubungan hukum dalam e-commerce adalah hubungan hukum 

antara perusahaan dengan perusahaan (business to businner commerce), 
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perusahaan dengan konsumen (business to consumers commerce) dan 

perusahaan dengan lembaga pemerintahan (business to government).
53

 

 Sementara itu, Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag dalam 

bukunya E-Commerce The Cutting edge of Businner, menyatakan bahwa 

e-commerce adalah pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan 

kertas (the paperless exchange of business), melainkan melalui EDI 

(Electronik Data Exchange), E-mail EBB (Electronik Bulletin Board), 

Electronik Fund Transfer dan teknologi-teknologi lainnya yang 

menggunakan jasa jaringan. Disamping definisi diatas, Bajaj dan Debjani 

mempertegas pendapatnya dengan merujuk kepada definisi yang dibuat 

oleh UNCITRAL yang menyatakan, bahwa secara singkat E-Commerce 

adalah setiap aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara 

melakukan pertukaran informasi yang diberikan, diterima, atau disimpan 

melalui jasa elektronik, optik atau alat serupa lainnya, tetapi tidak 

terbatas pada EDI, E-mail, telegram atau telekopi.
54

 

 Meskipun istilah e-commerce baru memperoleh perhatian 

beberapa tahun terakhir ini, tetapi e-commerce telah muncul dalam 

berbagai berntuknya sudah lebih dari 20 tahun. Teknologi Electronic 

Data Interchange (EDI) dan Electronic Fund Transfer (EFT) 

diperkenalkan untuk pertama kalinya di akhir tahun 1970-an. 

Pertumbuhan dan penggunaan Credits Cards, Automated Teller 
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Machines, dan Telephone Banking di tahun 1980-an juga merupakan 

bentuk-bentuk dan e-commerce.
55

 

 Sampai sekarang belum didapat satu pengertian atau definisi e-

commerce yang seragam. Hal ini disebabkan karena perkembangan e-

commerce yang sangat pesat, sehingga hampir setiap saat e-commerce ini 

mengalami perubahan dan melahirkan bentuk baru. Tidak berarti dengan 

tidak ada pengertian yang seragam itu mnegakibatkan tidak ada sama 

sekali pengertian e-commerce. 

 Dalam mendefinisikan e-commerce, Kalakota dan Ehinston 

melihat e-commerce dari berbagai macam perspektif, diantaranya:
56

 

a. Dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah penyerahan 

informasi, produk barang atau jasa, atau pembayaran melalui jaringan 

telepon, jaringan computer, atau dengan maksud elektronik lainnya. 

b. Dalam perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari 

teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja. 

c. Dari perspektif pelayanan, e-commerce adalah alat (a tool) yang 

mengalamatkan hasrat dari perusahaan, konsumen dan manajemen 

untuk memotong biaya pelayanan, dan dapat memperbaiki kualitas 

barang dan mempercepat pelayanan. 
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d. Dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan 

pembelian dan penjualan produk dan informasi di internet dan jasa 

online lainnya. 

 Istilah commerce ditinjau dari beberapa perilaku transaksi antar 

mitra bisnis. Oleh karena itu, istilah e-commerce tampaknya menjadi 

terbatas untuk beberapa orang tertentu saja. Kemudian dipergunakanlah 

istilah lain, yakni e-business. Hal ini merujuk kepada definisi e-

commerce yang tidak hanya melakukan pembelian dan penjualan, tetapi 

juga pelayanan nasabah dan mengkolaborasikan mitra bisnis, dan 

melakukan transaksi elektronik ke dalam suatu organisasi. 

 Banyak orang yang mengira bahwa e-commerce hanya berkaitan 

dengan website, padahal e-commerce dapat dilihat lebih dari itu. Banyak 

aplikasi e-commerce untuk kepentingan lain seperti home banking, 

belanja di toko dan mall, online stok pembelian, mencari pekerjaan, 

melakukan pelelangan dan mengkolaborasikan elektronik dengan proyek 

pembangunan dan penelitian. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan 

dukungan informasi dan sistem serta infrastruktur organisasi. Inovasi 

dalam sejarah manusia telah memberi keuntungan potensial, seperti : e-

commerce. Sifat global teknologi adalah biaya murah (low cost), 

kesempatan untuk memperkaya ratusan juga orang, dan sifat interaktif. 

Keuntungan ini tidak hanya memulai materalisasi, tetapi mereka akan 

meningkatkan secara signifikan dengan ekspansi e-commerce. 



66 

 

 Berdasarkan realitas tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa 

keuntungan e-commerce bagi kepentingan organisasi, inidvidu, dan 

masyarakat. Keuntungan untuk organsiasi di antaranya: Pertama, e-

commerce memperluas tempat pemasaran untuk pasar nasional dan 

internasional. Dengan minimnya modal sebuah perusahaan dapat dengan 

mudah dan cepat menemukan lebih banyak customer, pemasok terbaik, 

dan mitra bisnis yang pantas (suitable) di world wide. Kedua e-commerce 

menurunkan biaya pembatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, 

dan pengembalian informasi melalui kertas. Sedangkan keuntungan bagi 

konsumen dengan adanya e-commerce adalah: Pertama, melalui e-

commerce konsumen dapat bertransaksi 24 jam dan dapat dilakukan di 

manapun juga; Kedua, e-commerce menyediakan banyak pilihan bagi 

konsumen. Mereka dapat memiliki banyak vendor dari produk lainnya. 

Keuntungan bagi masyarakat, e-commerce dapat memfasilitasi 

kepentingan-kepentingan publik. 

 Kegiatan bisnis melalui media elektronik difokuskan pada proses 

transaksi melalui internet. Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan 

orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki jaringan 

internet:
57

 

a. Internet sebagai jaringan public yang sangat besar (huge/widespread 

network). Layaknya yang dimiliki suatu jaringan public elektronik 

yaitu murah, cepat dan kemudahan akses. 
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b. Menggunakan data elektronik sebagai media penyimpanan pesan 

atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan 

informasi secara mudah dan singkat, baik dalam bentuk data 

elektronik analog maupun digital 

 Disisi lain pengguna media internet ini juga mempunyai 

kelemahan. Kelemahan ini muncul karena koneksi ke dalam jaringan 

internet sebagai jaringan public merupakan koneksi yang tidak aman. 

Konsekuensinya e-commerce yang dilakukan dengan koneksi ke internet 

merupakan bentuk transaksi berisiko tinggi yang dilakukan di media 

yang tidak aman. E-commerce telah melahirkan revolusi lain, dimana 

terjadi perubahan cara bisnis dalam penjualan dan pembelian produk dan 

pelayanan. Hal ini berkenaan dengan pembelian dan penjualan informasi, 

produk dan pelayanan melalui jaringan komunikasi computer. E-

Commerce membantu pelaksanaan perdagangan tradisional melalui cara 

baru dalam mentransfer dan memproses informasi, karena informasi 

menjadi jantung dari aktivitas perdagangan apapun. Informasi secara 

elektronik ditransfer dari computer, secara otomatis. Kenyataannya hal 

ini telah mentransformasikan cara organisasi beroperasi.
58

 

 Secara factual, model transaksi di e-commerce mempunyai 

banyak ragam. Dari segi sifatnya transaksi e-commerce dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:
59
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a. Business to business (B2B), model transaksi e-commerce ini banyak 

digunakan sekarang. Hal ini meliputi Interorganizational System 

(IOS) transaksi pasar elektronik antar organisasi. 

b. Business to consumer (B2C), transaksi retail dengan pembelanjaan 

(shopper) individu. Bentuk pembelanjaan seperti di Amazon.com 

adalah konsumen atau customer. 

c. Consumer to consumer (C2C), dalam kategori ini konsumen menjual 

dengan langsung untuk konsumen. Contohnya adalah individu 

menjual sesuatu yang diklasifikasikan ads (e.q. www.clasified-

2000.com) pemilikan kediaman (residential property), mobil dan 

lain-lain. Pengiklanan jasa personal di internet dan menjual ilmu 

pengetahuan dan keahlian contoh lain dari C2C. Beberapa situs 

pelelangan (auction) memperbolehkan individu untuk meletakkan 

barang. Padahal akhirnya banyak individu mengguankan internet dan 

jaringan organisasi internal lainnya ke pelelangan barang untuk 

penjualan atau pelayanan. 

d. Constumer to business (C2B), kategori ini meliputi individu yang 

menjual produk atau jasa untuk organisasi. 

e. Nonbusiness e-commerce, meningkatkan sejumlah lembaga non 

bisnis seperti : lembaga akademi, organisasi non profit, organisasi 

keagamaan, organisasi social, dan lembaga pemerintahan 

menggunakan bentuk e-commerce akan mengurangi pembiayaan 

mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanannya. 

http://www.clasified-2000.com/
http://www.clasified-2000.com/
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f. Intrabusiness organizational e-commerce, dalam kategori ini 

meliputi semua kegiatan organsiasi internal, bisaanya berupa 

internet. 

2. Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Elektronik dalam 

Penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

 Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah 

mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban mansuia secara 

global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula 

menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan 

menyebabkan perubahan social, ekonomi, dan budaya secaar signifikan 

berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi 

padang bermata dua karena selain kontribusi bagi peningkatan 

kesejahteraan. Kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi 

sarana efektif perbuatan melawan hukum. 

 Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan 

hukum telematika. Secara internasional digunakan untuk istilah hukum 

yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari 

konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum 

informatika.
60

 Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum informasi 

(law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), 
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dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan 

yang dilakukan melalui jaringan sistem computer dan sistem komunikasi 

baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan 

teknologi informatika berbasis sistem computer yang merupakan sistem 

elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang 

seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyamapain informasi, 

komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal 

pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang 

dilaksanakan melalui sistem elektronik.
61

 

 Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem computer 

dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan 

perangkat lunak computer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi 

dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak dan program 

computer adaalh sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk 

bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan 

dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu 

membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk 

mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang 

instruksi tersebut.
62

 

 Sistem elektronik juga digunakan sebagai serangkaian perangkat 

dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 
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mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini dijelaskan 

dalam Pasal 5 UU ITE. Sistem informasi secara teknis dan manajemen 

sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke 

dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan 

karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan 

tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis 

dan fungsional adaalh keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang 

mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber 

daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya 

mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.
63

 

 Permasalahan yang terjadi pada bidang keperdataan karena 

tarnsaksi elektronik untuk kegiatan kontrak elektronik yang bisaanya 

terjadi melalui perdagangan melalui sistem elektronik (electronic 

commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan 

internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang 

teknologi informasi, media dan informatika (telematika) berkembang 

terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya 

perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media dan 

komunikasi. 

 Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-

mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau 

dilakukan oleh warga Negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk 
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perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) 

Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing 

atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki 

akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi 

Informatika untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat 

bersifat lintar territorial atau universal. Yang dimaksud dengan 

“merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas 

pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data 

strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan Negara, 

kedaulatan Negara, warga Negara, serta badan hukum Indonesia. 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan berbagai dasar 

pemikiran, bahwa:
64

 

a. Pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang 

berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai 

dinamika yang terjadi di masyarakat. 

b. Kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai 

bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan 

dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan 

transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan 

teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan 
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menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencedaskan 

kehidupan bangsa. 

c. Ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang 

demikian pesat telah mneyebabkan perubahan kegiatan kehidupan 

manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 

mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. 

d. Keempat, penggunana dan pemanfaatan teknologi informasi harus 

terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkukuh 

persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-

undnagan demi kepentingan nasional. 

e. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam 

perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

f. Keenam, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi 

informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga 

pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk 

mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai 

agama dan social budaya masyatakat Indonesia. 

 Asas perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 dinyatakan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, 

kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral 

teknologi (Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). 
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Selanjutnya, ditentukan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik yang dilaksanakan untuk:
65

 

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 

informasi dunia; 

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 

d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk 

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi nseoptimal mungkin dan 

bertanggungjawab; 

e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi 

pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Kesindo Utama, Undang-Undang Infromasi dan Transaksi Elektronik, PT. Kesindo 

Utama, Surabaya, 2008, hlm.6 


