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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Pelaksanaan Perjanjian  

1. Pelaksanaan Jual Beli melalui Electronic Commerce 

Pada segi pembayaran, transaksi secara on line pembayaran akan 

langsung selesai saat itu juga dan barang langsung dikirim ke alamat pembeli. 

Pembayaran juga dapat dilakukan melalui layanan pembayaran yang disediakan 

oleh penjual, misalkan dalam situs Forum Jual Beli Kaskus.us, disediakan 

layanan pembayara melalui pihak ketiga. Mekanisme pembayaran pada transaksi 

melalui Forum Jual Beli Kaskus.us dilakukan melalui system Thread Rekening 

Bersama. Pada dasarnya cara pembayarannya rekening bersama dilakukan 

dengan transfer bank. Cara pembeliannya adalah dengan melakukan pesan, 

transfer, dan kemudian konfirmasi. Konfirmasi diapprove pihak penjual setelah 

pembeli melakukan konfirmasi pembelian. Kelemahan system Thread Rekening 

Bersama dimungkinkan ketika transfer yang dilakukan oleh konsumen 

mengalami kegagalan akibat sistem jaringan terganggu. Hal ini seharusnya 

menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Di samping itu biasanya pelaku usaha 

tidak memberitahukan kepada konsumen pengguna layanan pada Forum Jual 

Beli Kaskus dan Operator Rekening Bersama pada saat jaringan bermasalah yang 

mengakibatkan kerugian terhadap konsumennya. Sehingga penjual tidak 

mengirimkan barang pesanan, meskipun pembeli sudah melakukan pembayaran. 
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Dalam hal tersebut di atas, untuk melindungi kepentingn bersama ditur 

dalam Undang-Undang yakni 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan 

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan 

bahwa untuk kepentingan nasabah. 

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Salah satu pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan dengan cara konvensional 

ataupun melalui media alternative lain seperti jasa transaksi secara on line. Jasa 

perbankan dalam transaksi secara on line merupakan suatu bentuk pemanfaatan 

media internet oleh bank untuk melakukan transaksi secara on line, baik dari 

produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru5. Khusus berkenaan 

dengan konsep transaksi secara on line, terdapat hal serius yang harus dicermati 

yaitu mengenai keamanan transaksi perbankan yang dilakukan oleh konsumen. 

Hal ini dikarenakan karakteristik layanan transaksi secara on line yang rawan 

akan aspek perlindungan kepentingan pribadi konsumen pengguna jasa tersebut. 

Dengan demikian, salah satu kewajiban bank adalah menjamin keabsahan 

transaksi nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan, munculnya 
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pemanfaatan layanan transaksi secara on line dalam dunia perbankan semakin 

mempersulit terjaminnya transaksi nasabah tersebut.  

Transaksi konsumen sebagai nasabah pada suatu bank dalam 

pemanfaatan layanan transaksi secara on line dapat meliputi dua aspek yaitu 

keabsahan data transaksi dan data informasi6. Data transaksi dimaksudkan 

sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasikan atau dapat 

mengidentifikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi7. Dikaitkan 

dengan pemanfaatan layanan transaksi secara on line, dimana data atau informasi 

senantiasa mengalami proses  transmisi yang dapat berakibat timbulnya risiko 

tertentu, oleh karena itu hukum diperlukan dalam mengatur masalah data 

transaksi nasabah dalam pemanfaatan layanan transaksi secara on line.  

Selanjutnya, menurut pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank merupakan 

pihak yang sangat berperan sekalidalam kegiatan perbankan. Dalam hal ini, 

kegiatan perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau 

konsumen sebagai nasabah. Dengan demikian guna mencegah merosotnya 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, pemerintah harus 

berusaha memberikan perlindungan dan perhatian yang khusus kepada 

masyarakat. Ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan dan 

memberikan perlindungan hukum atas data transaksi konsumen sebagai nasabah 

dalam penyelenggaraan layanan transaksi secara on line dapat dicermati pada 

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan 

bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai 
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kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah 

yang dilakukan melalui bank. Hal tersebut diatur mengingat bank bekerja dengan 

dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Apabila 

dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah, 

semestinya dalam penyelenggaraan transaksi secara elektronik penerapan aturan 

ini penting untuk dilaksanakan. Penerapan aturan tidak hanya dilakukan ketika 

terjadi suatu persoalan yang terkait dengan kerugian nasabah sebagai konsumen 

dalam kegagalan transaksi secara on line, namun bank harus secara pro aktif juga 

memberikan informasi-informasi sehubungan dengan risiko kerugian atas 

pemanfaatan layanan transaksi secara on line. 

2. Perjanjian melalui internet sama dengan perjanjian pada 

umumnya 

Pada dasarnya perjanjian melalui internet sama dengan perjanjian 

pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya syarat sahnya 

suatu perjanjian secara umum yakni sepakat mereka yang mengadakan 

perjanjian, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan 

suatu sebab yang halal; serta terpenuhinya azas-azas perjanjian yang ada 

dalam perjanjian konvensional.  

Suatu transaksi atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu 

perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh KUHPerdata merupakan 

prinsip universal dari transaksi. Perkembangan teknologi tidak dapat 

dihindari dan karena pemahaman yang berkembang selama ini, syarat 

perjanjian yang tertera dalam pasal 1320 KUH Perdata hanya bisa berlaku 
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untuk transaksi konvensional. Padahal tidak demikian halnya, 

perkembangan teknologi adalah satu dari sebuah realitas teknologi. 

Realitas teknologi hanya berperan untuk membuat hubungan hukum 

konvensional bisa berlangsung efektif dan efisien.  

Saat terjadinya transaksi dalam perjanjian internet ini, terdapat 

beberapa teori  diantaranya: 

a. Teori Kehendak  

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak 

penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail.  

b. Teori Pengiriman 

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah pada saat penerima 

mengirim e-mail.  

c. Teori Pengetahuan  

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya e-mail 

dari penerima oleh penawar.  

d. Teori Kepercayaan 

Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan 

tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.  

Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan 

barang. Konsep dari jual beli tersebut tetap ada dimana dengan adanya 

internet atau e- commerce hanya membuat transaksi jual beli atau 

hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan 

sederhana. Kapankan suatu perjanjian dalam transaksi melalui internet 
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tersebut berlangsung, akan berhubungan dengan para pihak yang 

melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian 

berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing- 

masing, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. 

Tidak berbeda dengan transaksi yang berlangsung secara online, 

walaupun tidak seperti transaksi biasa. Dalam transaksi online, tanggung 

jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada para pihak yang terlibat 

dalam jual beli tersebut. Sedikitnya ada empat pihak yang terlibat di dalam 

transaksi online. Pihak tersebut antara lain perusahaan penyedia barang 

(penjual), pembeli, perusahaan penyedia jasa pengiriman, dan jasa 

pembayaran. 

Dalam transaksi online terdapat bagian-bagian tanggung jawab 

pekerjaan yaitu untuk penawaran, pembayaran pengiriman. Pada proses 

penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli, maka transaksi 

antara penjual dan pembeli selesai. Penjual menerima persetujuan jenis 

barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau 

pilihan barang telah diketahui oleh penjual.  

Dapat dikatakan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli dalam 

tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu 

barang yang telah dipesan tadi tiba atau diantar ke alamat pembeli. Dalam 

transaksi yang melibatkan pihak bank, maka bank baru akan mengabulkan 

permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank 

yang ditunjuk penjual dalam transaksi e-commerce tersebut. Setelah 
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penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga 

barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau 

mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk 

mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. 

Setelah semua proses tersebut dilakukan, di mana ada proses 

penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut 

dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir.  

Pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat 

pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan antara lain; penjual, pembeli, 

penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman.  

Sama seperti sahnya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan 

suatu transaksi elektronik sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang 

terpenuhinya syarat-syarat kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, 

sepanjang terdapat kesepakatan diantara para pihak; cakap mereka yang 

membuatnya; atas suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu sebab yang 

halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses 

elektronis. 

 

1. Pengaturan yang terkait dengan perjanjian pada Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Dalam melakukan transaksi elektronik terdapat beberapa aspek hukum 

yang harus dipenuhi. Aspek hukum perjanjian tersebut terdapat dalam 

KUHPer serta UUITE. Salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam 
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perjanjian Transaksi Elektronik adalah penentuan waktu kejadian. Dalam 

pengaturan teknologi informasi, penentuan masalah waktu pengiriman dan 

penerimaan diatur secara khusus agar dapat  terciptanya kepastian yang 

berkaitan dengan waktu kejadian. Hal ini mengingat bahwa suatu 

informasi yang dikirim belum tentu langsung dibaca, dilihat atau  didengar 

oleh penerima. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUITE yang 

menyebutkan bahwa “kecuali diperjanjikan lain,  waktu pengiriman suatu 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  ditentukan pada saat 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah  dikirim dengan 

alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang  ditunjuk 

atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang  

berada di luar kendali pengirim”; pasal 8 ayat (2) UU ITE menyatakan 

bahwa  “kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi 

Elektronik dan/atau  Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem elektronik di 

bawah kendali penerima yang berhak”. Ayat (3) pasal tersebut 

menyebutkan bahwa “dalam hal penerima telah menunjuk  suatu sistem 

elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan  

terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

memasuki  sistem elektronik yang ditunjuk”. Selanjutnya ayat (4) pasal 

tersebut yang  menyatakan bahwa “dalam hal terdapat dua atau lebih 

sistem informasi yang  digunakan dalam pengiriman atau penerimaan 

Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen Elektronik, maka:  
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a. Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen  Elektronik memasuki sistem Informasi pertama yang berada 

di luar kendali Pengirim;  

b. Waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik  dan/atau 

Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada 

di bawah kendali  Penerima.  

 

B. ANALISIS  

1.  Keabsahan Perjanjian Dalam Kontrak Perdagangan 

Melalui Internet (E-Commerce)  Khususnya Dalam 

Buku III KUH Perdata 

a. Pemenuhan terhadap Syarat Sahnya Suatu 

Perjanjian 

             Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

keempat yang berbunyi : 

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia …”, 

Merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa 

Indonesia, tidak  terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan 

hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia 

merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan 
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kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945. 

Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, 

disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap 

berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 

ini. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan 

perundangundangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan 

perundangundangan lainnya apabila ketentuan termaksud memang belum 

diubah atau dibuat yang baru. Berbicara menganai transaksi jual beli 

secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar 

sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan 

bahwa perjanjian adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan 

yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdata, 

yang memiliki sifat  terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat 

dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. 

Perdagangan melalui internet (e-commerce) pada dasarnya sama 

dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi 

ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan 

serta harga atas barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya pada 

media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak 

harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa 
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yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa 

tersebut. Sedangkan dalam e-commerce, proses transaksi yang terjadi 

memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga 

proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan 

langsung antar para pihak. Demikian juga halnya dengan perjanjian atas 

adanya kesepakatan untuk melakukan transaksi perdagangan. 

E-commerce sebagai dampak dari perkembangan teknologi 

memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah 

satunya berdampak pada sektor hukum, pengaturan mengenai masalah 

ecommerce di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur 

mengenai masalah tersebut. Pengaturan mengenai e-commerce masih 

menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan 

mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam e-commerce. Perjanjian 

dalam e-commerce terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu 

pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata, yang mana disebutkan:  

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Perjanjian yang terjadi dalam e-commerce dapat dikenakan Pasal 

1313 KUHPerdata sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi 

syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus 

diperhatikan agar pengenaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang 

secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan serta perjanjian 
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dalam e-commerce dapat diakui keabsahaanya, dimana syarat sahnya suatu 

perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya 

Terhadap syarat yang pertama ini maka segala perjanjian haruslah 

merupakan suatu hasil kesepakatan antara kedua belah pihak tidak boleh 

ada pakasaan, kekhilapan, dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Kata 

sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan antara 

persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang 

dikatakan memberikan persetujuannya dan kesepakatannya jika ia 

memang menghendaki apa yang disepakati. Hal ini sesuai dengan asas 

konsensualisme dalam suatu perjanjian bahwa suatu kontrak yang telah 

dibuat maka telah sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang 

membuatnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

perjanjian yang ada dalam transaksi e-commerce muncul karena adanya 

kesadaran dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Pihak pembeli 

menyetujui atau menyepakati klausul kontrak yang telah disediakan oleh 

penjual. Klausul kontrak ini biasanya telah disediakan dan pembeli tinggal 

menyetujuinya dengan cara me-check pada kotak yang disediakan atau 

menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan. Perjanjian dalam 

kontrak e-commerce merupakan suatu perjanjian take it or leave it. 

Sehingga jika pembeli setuju maka ia akan menyetujui perjanjian tersebut, 
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jika tidak maka pembeli tidak perlu melakukan persetujuan dan proses 

transaksi pun batal atau tidak terjadi. 

Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam e-commerce terjadi 

karena adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam 

perjanjian yang diungkapkan oleh Munir Fuady, maka untuk menentukan 

kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu 

patokan untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup 

sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:
1
 

1) Tori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance) 

Kesepakatan kehendak pada prinsipnya baru terjadi setelah adanya 

penawaran (offer) dari salah satu pihak yang kemudian diikuti dengan 

penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam perjanjian 

tersebut. Sehingga menurut teori ini kesepakatan antar pihak terjadi pada 

saat penjual (merchant) mengajukan penawaran dengan menyediakan 

daftar atau katalog barang (pruduct table) yang disertai dengan deskripsi 

produk yang dijual dan kemudian customer yang memilih produk yang 

ditawarkan dengan mengeklik kotak yang disediakan sehingga bertanda 

check (_). 

 

2) Teori Pernyataan (verklarings theorie) 

Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang 

dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan 

                                                 
1
 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1999, hlm  45 
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tersebutlah yang berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki 

bahwa apa yang dinyatakan dapat dipegang. 

Berdasarkan teori ini, apa yang dinyatakan oleh customer dengan 

cara mengisi order form maupun form lainnya, maka itulah yang dianggap 

berlaku, bukan lagi apa yang dikehendakinya. Demikian juga dengan apa 

yang dinyatakan oleh merchant yang berkaitan dengan persetujuan proses 

transaksi yang berlaku itulah yang berlaku meskipun dalam proses tersebut 

masih ada kemungkinan customer memberikan data yang tidak benar, 

sedangkan merchant melalui perangkat software yang digunakan telah 

menyetujui transaksi tersebut. Sehingga suatu kesepakatan kehendak antar 

para pihak telah terjadi ketika customer melakukan pengisian order form 

maupun form lainnya, dan merchant dengan menggunakan perangkat 

software menyetujuinya transaksi tersebut. 

 

3) Teori Konfirmasi 

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada atau 

dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran mendapat 

jawaban atau konfirmasi jawaban dari pihak yang menerima tawaran. 

Sehingga kata sepakat dalam transaksi ecommerce terjadi ketika merchant 

mendapat jawaban dari customer atas berita konfirmasi jawaban dari pihak 

yang melakukan penawaran termasuk juga informasi yang dikirimkan oleh 

customer yang telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid.  
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Ada satu teori lagi yaitu teori kehendak (wilstheorie) yaitu teori 

yang berusaha untuk menjelaskan jika kontroversi antara apa yang 

dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka apa yang 

dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku, akan tetapi teori tersebut tidak 

dapat digunakan untuk menentukan kapan terjadi suatu kesepakatan dalam 

perjanjian e-commerce karena tidak memberikan kepastian hukum bagi 

para pihaknya. 

Kesepakatan perjanjian atau kontrak e-commerce terjadi ketika 

customer menyepakati terhadap ketentuan atau syarat yang disodorkan 

oleh merchant. Hal tersebut terbukti ketika customer memberikan tanda 

check (_) pada kolom yang isinya bahwa ia sepakat dengan apa yang telah 

disyaratkan, serta pada saat customer mengisi form yang berisi mengenai 

data diri. 

Jika dikaitkan dengan proses terjadinya kontrak e-commerce 

menurut Santiago Cavanilas dan A. Martines Nadal yang dikutip Ridwan 

Khairandy (2001 : 49) maka kesepakatan para pihak dapat terjadi melalui 

cara: 

1) Kontrak melalui chatting dan video conference 

   Chatting dan video conferece merupakan alat komunikasi yang 

disediakan internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara 

langsung, kontrak melalui media ini pada dasarnya sama dengan 

pembuatan kontrak konvensional hal yang membedakannnya hanyalah 

pada posisi dan lokasi para pihak yang dihubunginya. Sehingga 
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kesepakatan para pihak terjadi ketika customer dan merchant 

menyepakati terhadap apa yang diperjanjikan, dengan model ini para 

pihak mempunyai posisi tawar  yang seimbang sehingga dapat 

merundingkan mengenai isi dari kontrak tersebut. Selain itu dengan 

model ini khususnya video conference maka dapat dibuktikan apakah 

para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan atau tidak. 

 

2) Kontrak melalui e-mail 

Kontrak melaui email dapat berupa kontrak e-mail murni di mana 

penawaran yang dikirim kepada seseorang atau kepada banyak orang 

yang tergabung dalam mailing list, penerimaan dan pemberitahuan 

seluruhnya dikirimkan melalui e-mail. Selain itu, kontrak melalui e-

mail dapat berupa gabungan beberapa formula yang ketika penawaran 

barangnya diberikan di situs web yang mengirimkan penawarannya, dan 

penerimaannya dikirimkan melalui e-mail. Selain itu kontrak melalui e-

mail jika dikaitkan dengan kontrak konvensionl tidak menimbulkan 

persoalan, karena peraturan yang berkaitan dengan surat dapat 

diterapkan dalam kontrak melalui e-mail. Dengan model ini 

kesepakatan terjadi ketika seseorang yang menerima e-mail penawaran 

mengirimkan email balasan bahwa ia menerima penawaran tersebut. 
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3) Kontrak melalui web (situs) 

    Kontrak memalui web biasanya kompleks, karena melibatkan 

pihak-pihak di luar yang mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang terkait 

diantaranya adalah pihak-pihak otentifikiasi (penyedia sertifikat 

digital), lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran melalui 

web, pemberi label yang mensertifikasi yang menyatakan bahwa 

halaman web tersebut adalah aman. Dalam model ini, kesepakatan 

terjadi ketika customer setuju dengan apa yang disebut user agreement 

yang berisi mengenai hak dan kewajiban customer, pada saat ia 

mendaftar sebagai anggota web tersebut. 

     Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan syarat 

kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak dalam 

e-commerce dapat dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut dari sudut 

pandang kesepakatan dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya. 

 

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan 

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya suatu arena baru 

yang lazim disebut dengan dunia maya (cyberspace), dimana setiap 

individu mempunya hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan 

individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Sehingga 

dengan adanya kebebasan untuk melakukan hubungan atau melakukan 

sesuatu maka tidak menutup kemungkinan bahwa setiap individu juga 

mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu kesepakatan atau 
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perjanjian dengan individu lainnya. Demikian juga dalam e-commerce, 

setiap orang  pun berhak mengadakan suatu perikatan. 

Untuk membuat suatu perjanjian diperlukan pemenuhan terhadap 

syarat sahnya suatu perjanjian, salah satu syarat tersebut adalah kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, setiap orang yang telah 

dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannnya adalah cakap untuk membuat 

perikatan, dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yaitu: 

 “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika 

oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap” 

Syarat atau tolok ukur untuk mentukan cakap tidaknya suatu orang 

untuk mengadakan suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdata yaitu 

: 

1)  Orang-orang yang belum dewasa 

2)  Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu 

 

Syarat seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 

KUHPerdata adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih 

dahulu telah kawin atau menikah. Akan tetapi setiap orang yang telah 

dewasa belum tentu ia sehat pikirannya. Sehingga perlu juga dilihat syarat 

kedua “mereka yang ditaruh dibawah pengampuan” berdasarkan pasal 433 
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KUHPerdata disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada 

dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus dibawah 

pengampuan, begitu juga jika ia kadang-kadang cakap menggunakan 

pikirannya. Selain itu seorang dewasa boleh ditaruh dibawah pengampuan 

karena keborosannya. Kemudian untuk syarat ketiga berdasarkan 

perkembangan jaman dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) No. 3/1963 tertanggal 4 Agustus 1963 dianggap sudah tidak 

berlaku dimana wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan 

hukum dan untuk menghadap di depanpengadilan tanpa izin atau bantuan 

suaminya yang diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUHPerdata sudah tidak 

berlaku lagi menurut SEMA tersebut. Sehingga, syarat seseorang cakap 

untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan menurut KUHPerdata 

adalah seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita yang telah 

berumur 21 tahun atau telah menikah dan sehat pikirannya serta tidak 

berada dibawah pengampuan. 

Perjanjian atau kontrak dalam e-commerce juga mensyaratkan syarat 

tertentu bagi pihak yang akan mengadakan kesepakatan, dimana menurut 

hasil penelitian terhadap beberapa situs yang bergerak dalam e-commerce 

(webstore atau toko maya) yang telah dilakukan oleh penulis, sebagian 

besar ditemukan suatu syarat bagi customer untuk melakukan transaksi 

haruslah telah berumur minimal 18 tahun. Syarat ini dapat ditemukan pada 

saat customer mengisi form pendaftaran yang berisi mengenai data diri 

dari customer, dimana terdapat suatu kolom yang berisi mengenai tanggal 
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lahir, serta adanya suatu box yang harus di check (_) yang menyatakan 

bahwa si customer telah berusia 18 tahun. Sehingga kecakapan customer 

dapat terlihat pada saat ia melakukan pengisian form. Hal ini tertuang 

dalam salah satu bagian Your User Aggrement eBay http://www.ebay.com 

dimana dituliskan: 

“use the Sites if you are not able to form legally binding contracts, are 

under the age of 18, or are temporarily or indefinitely suspended from our 

Sites” 

Yang dapat diartikan bahwa seseorang tidak berhak menggunakan 

web eBay tersebut jika tidak mampu atau cakap untuk membuat kontrak 

menurut hukum, berusia dibawah 18 tahun, atau pihak eBay untuk 

sementara waktu atau dengan waktu tak terbatas melarang seseorang 

tersebut untuk mengakses atau menggunakan situs tersebut. Selain itu 

dalam Conditions Of Use website Amazon pada bagian Your Account juga 

disebutkan bahwa: 

“…. If you are under 18, you may use Amazon.com only with involvement 

of a parent or guardian….” 

Yang dapat diartikan bahwa “seseorang yang berusia dibawah 18 

tahun, hanya boleh menggunakan Amazon.com dengan keterlibatan orang 

tua atau wali”. Hal ini menunjukan bahwa untuk dapat bertransaksi dengan 

layanan Amazon maka seseorang haruslah berusia 18 tahun ke atas, jika 

berusia dibawah 18 tahun haruslah diwakilkan kepada orang tua atau 

walinya. 
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Adanya persamaan antara eBay dengan Amazon tentang persyaratan 

umur seseorang yang berhak mengadakan kontrak dan bertransaksi dalam 

e-commerce secara tidak langsung menunjukan bahwa syarat kecakapan 

seseorang dalam e commerce adalah telah berusia 18 tahun. Hal ini tentu 

saja berbeda dengan apa yang diharapkan atau diatur dalam KUHPerdata 

yang mensyaratkan telah genap berusia 21 tahun, sehingga kontrak dalam 

e-commerce tetap dapat terjadi atau berlaku meskipun pemenuhan 

terhadap syarat ini sulit untuk dibuktikan, yaitu dengan adanya 

kepercayaan antar para pihak mengenai apa yang dinyatakan dalam proses 

transaksi. Hal ini menunjukan adanya asas kepercayaan dalam kontrak e-

commerce serta sejalan dengan teori pernyataan yang menyebutkan bahwa 

apa yang dinyatakan berlaku sebagai dasar atau pegangan, yang pada 

akhirnya ketika apa yang dinyatakan dipercayai, maka kontrak telah terjadi 

atau ada meskipun dapat dimungkinkan ternyata apa yang dinyatakan 

dikemudian hari diketahui berbeda dengan keadaan sebenarnya. Sehingga 

kontrak tersebut tetap sah meskipun syarat kedewasaan menurut 

KUHPerdata tidak dapat dipenuhi dalam kontrak e-commerce. 

Melihat penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa syarat kecakapan 

yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dapat terpenuhi dalam 

kontrak e-commerce, hal ini dikarenakan Pasal 1320 yang mengatur 

mengenai syarat sahnya perjanjian mempunyai sifat memaksa sehingga 

tidak dapat dikesampingkan meskipun Buku III KUHPerdata mempunyai 

sifat aanvulend recht atau hanya sebagai pelengkap saja. 
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Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat 

terpenuhi dalam kontrak e-commerce, hal ini tidak menyebabkan kontrak 

tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap 

perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah 

satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

termasuk ke dalam syarat subyektif. Sehingga berdasar uraian tersebut 

maka dapat ditarik disimpulkan bahwa kontrak dalam perdagangan melalui 

internet (e-commerce) tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut 

tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat 

sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak tetap 

melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. 

 

c.   Suatu Hal Tertentu 

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya 

bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan 

diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undangundang 

serta mungkin untuk dilakukan para pihak. Transaksi dalam ecommerce 

meskipun berbeda dengan transaksi konvensional yang mengandalkan 

suatu wujud yang nyata yang bisa disentuh, adanya distribusi fisik dan 

terdapat tempat transaksi pada dasarnya tidaklah berbeda sangat jauh. 

Dalam e-commerce juga terjadi hal tersebut tetapi produk yang akan 

diperjualbelikan tidak nampak secara fisik tetapi berupa informasi 
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mengenai produk tersebut, selain itu dalam ecommerce terjadi suatu 

pendistribusian bahasa atau kode-kode instruksi yang pada akhirnya akan 

memunculkan suatu informasi atas produk yang akan ditawarakan dan 

bagaimana cara untuk melakukan transaksi. Sehingga keduanya 

mempunyai persamaan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian atatu kontrak 

yang ditimbulkan dari kegiatan e-commerce haruslah memenuhi syarat 

adanya suatu hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. 

 

    Pasal 1333 juga menyebutkan bahwa: 

     “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 

yang paling sedikit ditentukan jenisnya” 

      “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal 

saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung” Sehingga 

apa yang diperjanjikan harus mempunyai barang beserta jumlah 

maupun jenisnya sebagi pokok dari perjanjian yang telah dibuat. 

 

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. 

Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, 

sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak ecommerce 

haruslah menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut baik 

Setelah melakukan penelitian terhadap webstore diketahui bahwa 

dalam webstore tersebut menawarkan berbagai macam produk, dimana 
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produk yang ditawarkan diantaranya yaitu buku, barang elektronik, 

software, serta ada juga yang menawarkan jasa dibidang pembuatan suatu 

webstore. Selain menampilkan produk tersebut dalam bentuk gambar, juga 

ada deskripsi penjelasan terhadap produk yang ditawarkan mengenai 

informasi, spesifikasi, harga dari produk tersebut. Sebagai contoh sebuah 

pasar online yang bergerak dibidang e-commerce yang tidak hanya 

melakukan penawaran produk tetapi juga sebagai tempat pelelangan suatu 

barang yaitu eBay. Untuk webstore dalam negeri yaitu Gramedia Toko 

Buku Online yang bergerak di bidang perdagangan buku secara online. 

Sesuatu hal tertentu dalam hal ini yaitu adanya suatu benda yang 

dijadikan obyek dalam suatu perjanjian, jika dihubungkan dengan apa 

yang ada dalam e-commerce yang menyediakan berbagai macam benda 

atau produk yang ditawarkan dan costomer bebas memilih terhadap salah 

satu atau beberapa jenis benda atau produk yang dinginkannya, berdasar 

hasil penelitian ditemukan bahwa setelah customer melakukan pemilihan 

produk, diakhir proses transaksi merchant akan menampilkan informasi 

mengenai barang beserta harganya atas apa yang dipilih apakah benar atau 

tidak. Sehingga apa yang dipilih customer menjadi obyek dalam perjanjian 

tersebut. 

Berdasar uraian diatas maka di dalam e-commerce juga ada suatu hal 

tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana 

yang disyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdata terhadap 

perjanjian pada umumnya. 
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d.  Suatu Sebab yang Halal 

Keberadaan klausul kontrak dalam perjanjian e-commerce secara 

langsung dapat menjadi suatu bukti bahwa perjanjian atau kontrak tersebut 

tidaklah berbeda dengan kontrak atau perjanjian pada umumnya. Demikian 

juga halnya dengan adanya syarat keabsahan suatu perjanjian juga tidak 

luput untuk dipenuhi dalam perjanjian atau kontrak e-commerce. 

Perjanjian atau kontrak dalam e-commerce yang disodorkan oleh merchant 

haruslah memenuhi syarat tersebut agar sesuai dengan Pasal 1320 

KUHPerdata, sehingga ketika customer yang akan melakukan kesepakatan 

dapat membaca dan memahami isi dari kontrak atau perjanjian tersebut 

apakah benar dan tidak menyimpang dari kaedah yang ada atau tidak. 

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan 

berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata yang 

berbunyi: 

       “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” 

Sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, 

sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan dari 

perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah 

pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua 

belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan 

hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. 
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Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdata yang 

berbunyi: 

      “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang 

halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan 

persetujuan namun demikian adalah sah”. 

Pasal 1336 KUHPerdata menegaskan bahwa adanya kausa itu 

menunjukkan adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu utang, 

begitu pula walaupun tidak dinyatakan suatu sebab, maka perjanjian itu 

adalah sah. 

Sebab yang halal adalah mutlak untuk dipenuhi dalam mengadakan 

suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut haruslah didasari dengan 

itikad baik untuk mengadakan suatu pejanjian atau kontrak, dalam Pasal 

1337 KUHPerdata disebutkan bahwa: 

       “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undangundang, 

atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum” 

Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undangundang 

dalam hukum positif adalah jika dalam undang-undang tidak 

memperbolehkan adanya perbuatan itu dan apabila dilanggar maka 

perbuatan itu akan mendapatkan sanksi yang tegas, sebagai contoh adalah 

tindak kejahatan seperti jual-beli narkoba, jual-beli barang curian, dan lain 

sebagainya. 
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Kesusilaan merupakan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat. 

Norma termasuk hukum tidak tertulis yang didalamnya berisi perbuatan-

perbuatan yang patut dilakukan dan perbuatan yang tidak patut dilakukan. 

Sehingga segala perjanjian atau kontrak yang dibuat haruslah memenuhi norma 

kesusilaan, pelanggaran atas norma ini adalah sanksi sosial dari masyarakat 

mengingat kesusilaan adalah hukum tidak tertulis dalam kehidupan 

masyarakat. 

Kontrak e-commerce yang dibuat haruslah memenuhi normanorma yang 

hidup dalam masyarakat, bedasar hasil penelitian maka ditemukan bahwa di 

dalam persyaratan mengadakan pendaftaran anggota sebagai syarat untuk 

melakukan transaksi pihak merchant (eBay) menegaskan dan mengharuskan 

customer untuk membaca dan memperhatikan bagian Prohibited and 

Restricted Items yang mana bagian tersebut berisi mengenai apa saja produk 

yang tidak boleh diperdagangkan. 

Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan oleh eBay memberikan 

pengertian bahwa kontrak yang terjadi dalam ecommerce secara tidak langsung 

telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian 

yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar 

perjanjian. 
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b. Pemenuhan Asas-asas Perjanjian dalam KUH 

Perdata 

Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak dalam e-

commerce jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber 

pada KUHPerdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan 

baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya 

kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam e-commerce secara tidak 

langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUH Perdata. 

Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut: 

 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan 

berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang 

merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, 

dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan 

untuk berkontrak. 

Sifat Buku III KUHPerdata yang besifat terbukamempunyai arti bahwa 

KUHPerdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam 

KUHPerdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur 

secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang 
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sah dalam KUHPerdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan 

peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya 

bersifat pelengkap (aanvullend recht), bukan hukum keras atau hukum yang 

memaksa. 

Kontrak yang terjadi dalam e-commerce merupakan suatu bentuk 

kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, 

dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar 

para pihaknya yang dalam hal ini antara merchant dan customer. Sehingga 

dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam 

kontrak e-commerce. 

Kontrak dalam e-commerce merupakan suatu hasil dari kesepakatan 

antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya 

kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara 

kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan 

sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, 

yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya 

yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga 

berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia 

memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu 

pihak yang membuat perjanjian. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat 

dapat dibatalkan. 

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat 

yang diberikan dengan paksa adalah Contradictio interminis. Adanya paksaan 
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menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain 

adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan 

diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada 

perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take it or 

leave it). 

Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi 

perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian 

itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata 

ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan 

berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, maka para pihak 

dalam e-commerce bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati 

yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak. 

 

b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak) 

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab 

Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdata 

ditemukan istilah “semua” yang menunjukan bahwa setiap orang diberi 

kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk 

menciptakan perjanjian. 

Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata 

sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan 

mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak 

mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdata 
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menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu 

perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu 

perjanjian. 

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat 

hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat 

terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan 

kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdata dan 

dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis 

sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat 

bukti. 

Dalam e-commerce kontrak yang terjadi antara merchant dengan 

customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun 

suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam ecommerce tidak 

seperti kontrak konvensioanal yang menggunakan kertas, melainkan suatu 

bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau digital message atau 

kontrak paperless, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para 

pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam e-

commerce terjadi ketika merchant menyodorkan form yang berisi mengenai 

kontrak dan customer melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut 

dengan memberikan tanda check (_), atau menekan tombol accept sebagai 

tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukan adanya persamaan 

kehendak antara merchant dengan customer. 
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2. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas 

itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam 

pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang 

yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik 

dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus 

didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan 

dalam masyarakat. 

Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 

tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan 

syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal 

“pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. 

Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup 

oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdata tersebut 

(www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf, diakses tanggal 22 

April 2007). 

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan 

pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Kontrak dalam e-

commerce terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan 

pihak lainnya, sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi 

perdagangan, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau 

yang biasa dikenal dengan user agreement atau conditions of use, sehingga 
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ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka 

dibutuhkansuatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa  yang 

dsyaratkan, seperti mengenai batasan umur, ketika hal ini telah terpenuhi, maka 

dapat dilihat adanya pemenuhan terhadap asas itikad baik. 

3. Asas Kepercayaan (vertrouwensbeginsel) 

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. 

Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman 

dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi 

para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya 

para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. 

Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung 

para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai 

kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang. 

Untuk memberikan kepercayaan kepada customer pihak merchant 

menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan hal ini 

tertuang pada bagian A-to-z Guarantee Protection website Amazon, sehingga 

dengan demikian diharapakan dapat memberikan kepercayaan kepada 

customer terhadap apa yang telah disepakati. 

4. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda) 
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Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas 

pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsure lain sepanjang 

dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan 

Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 

ayat (1) KUHPerdata yaitu: 

   “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. 

Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat 

mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak 

terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah 

disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. 

Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, 

maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut 

wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti 

kerugian atas tidak terlaksana prestasi. 

Kontrak e-commerce terjadi karena adanya kesepakatan antara 

mercahant dengan customer mengenai apa yang disepakati, yang berarti 

bahwakesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak 

bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk 

melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh 

pihak customer dengan pihak merchant maka kontrak tersebut mengikat bagi 

kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. 
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5. Asas Kepastian Hukum 

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian 

ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-

undang bagi para pihak. 

Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. 

Adanya asas Punta Sunt Servanda dimana akan menciptakan kekuatan 

mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan 

hukum berdasarkan atas KUHPerdata, maka perjanjian yang mereka buat akan 

menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. 

Mengenai masalah kepastian hukum, pihak eBay telah menegaskan 

pada Your User Agreement bagian Resolution of Disputes bahwa untuk 

penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari dapat ditempuh dengan 

cara yaitu, Pertama, Law and Forum for Disputes, dimana jika menggunakan 

cara ini maka penyelesaian sengketa menggunakan hukum negara bagian 

California, Amerika Serikat. Kedua, Arbitration Option, jika dengan pilihan ini 

maka penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase (alternative dispute 

resolution), dengan adanya pilihan hukum ini tentu saja memberikan kepastian 

hukum terhadap para pihak dalam e-commerce. 

6. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masingmasing untuk memperoleh 

hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk 
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pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, 

demikian sebaliknya. 

Dalam e-commerce pihak customer diharuskan memenuhi persyaratan 

yang disyaratkan oleh pihak merchant, ketika hal tersebut telah dilaksankan 

maka pihak merchant pun akan melaksanakan kewajibannya melayani 

keinginan customer sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini 

tentu saja menunjukan adanya keseimbangan 

2. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUALBELI   

MELALUI E-COMMERCE 

 

a. Tanggung Jawab Penjual Jika Melakukan Wanprestasi 

Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce 

 

 Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui 

sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat 

dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpilkan, 

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Akibat hukum 

suatu kontrak adalah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan setelah 

adanya perjanjian atau kesepakatan. Begitu juga dengan akibat hukum 

kontrak yang dibuat melalui elektronik. 

 Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam 

subjek hukum, yang masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban 
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secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat. Perjanjian 

jual-beli merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek 

hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual yang tentu mempunyai hak dan 

kewajiban secara bertimbal-balik. 

 Tidak 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. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan 

Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, 

berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dapat 

dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan 

janji untuk wanprestrasi.
2
 

 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 beben kontraktual, ada keharusan atau kewajiban 

untuk memenuhinya (prestasi).
3
 

                                                 
2
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, SUmur, 

Bandung, 1985, hlm. 14. 
3
 http://tiarroman.wordpress.com/2010/03/30/bab-i-pendahuluan/diakses pada tanggal 15 

Mei 2011, pukul. 15.45 WIB. 

http://tiarroman.wordpress.com/2010/03/30/bab-i-pendahuluan/diakses
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 Subekti menggolongkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) 

seorang debitur ada empat macam, yaitu:
4
 

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:
5
 

1. Debitur tidak berprestasi 

Dalam hal ini, debitur 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 kreditur 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). 

3. Debitur terlambat berprestasi 

                                                 
4
 Subekti, Hukum Perjanjian. Ibid. 

5
 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 

123-133 
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Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak 

sebagaimana yang diperjanjikan. Jika objek masih berguna bagi kreditur, 

maka debitur yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai. 

 Perjanjian E-Commerce di Indonesia belum diatur secara tegas. 

Meskipun telah ada perjanjian yang berlaku di situs-situs on-line yang 

bergerak di bidang perdagangan on-line yang dibuat oleh pengusaha 

Indonesia tetap saja perjanjian tersebut masih mengikuti perjanjian yang 

berlaku secara umum, hukum yang berlaku secara umum adalah hukum 

perdata Indonesia dengan sistem terbuka, dalam hal kebebasan memuat suatu 

perjanjian selama tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan 

ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di 

Indonesia. Tetapi dalam praktinya pelanggaran kerap terjadi dalam transaksi 

bisnis dengan metode e-commerce maka pihak yang paling dirugikan adalah 

konsumen. 

 Penggunaan KUHPerdata untuk perlindungan privasi di cyberpace 

(ruang maya), terbatas pada analogi pasal-pasal pelanggaran privasi pada 

cyberpace. Efektivitas analogi tersebut tergantung pada perluasan tafsiran 

pasal-pasal KUHPerdata dan seberapa jauh kemungkinan penerapan analogi 

tersebut diperbolehkan di Indonesia.
6
 Untuk mendapatkan standarisasi 

perjanjian khsuusnya dalam jual beli dengan menggunakan media elektronik 

masih mengikuti standarisasi perjanjian secara umum atau yang berlaku 

secara konvensional yakni selama tidak bertentangan dengan hukum dan 

                                                 
6
 Mariam Darus Badrulzaman, Komplikasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hlm. 29. 
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Undang-Undang yang berlaku. Serta apabila terjadi suatu keslahan isi dari 

eprjanjian itu pengenaan sanksi hukum untuk hal tersebut tergantung pada 

penafsiran perluasan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata yang 

dapat dikenakan pada isi perjanjian yang telah ditawarkan dalam situs-situs 

on-line. 

 Ketentuan yang tidak jelas dan tegas mengenai perjanjian e-

commerce di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko yang 

tinggi bagi para pelaku usaha. Misalnya dalam hal kerugian biaya yang 

ditanggung oleh konsumen akibat kelalaian pihak produsen dalam 

perngiriman menjadi risiko yang harus diemban oleh pihak konsumen, karena 

tidak terlihat atau tidak tersentuhnya barang yang telah dibeli akibat tidak 

adanya pemahaman konsumen atas perjanjian yang ditawarkan oleh 

produsen. 

 Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atu tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya 

kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum 

yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. 

 Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan, dalam hal 

debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya maka kreditur berhak 

untuk menutut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian 

dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan 

untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak 

melakukan sesuatu. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, abhwa sejak debitur 
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lalai maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Jika 

perjanjian tersebut berupa perjanjian timbal-balik, maka berdasarkan pasal 

1266 sekarang debitur berhak untuk menuntut pembatalan pernjanjian, 

dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu 

tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan. 

 Selanjutnya pasal 1243 sampai 1252 KUHPerdata mengatur lebih 

lanjut masalah ganti rugi. Prinsip dasarnya aadalah bahwa wanprestasi 

mewajibkan penggantian kerugian, meliputi ongkos, kerugian dan bunga. 

Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada 

kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan 

hak reklame.
7
 

 Tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa tersebut diatur oleh 

Undang-Undang. Maka untuk pelaksanaan tuntutan tersebut, kreditur dapat 

meminta bantuan penguasa menurut cara-cara yang ditentukan dalam Hukum 

Acara Perdata, yaitu melalui sarana eksekusi yang tersedia dan diatur disana, 

atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas 

kewajiban perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah diatur dalam 

pasal 1131 KUHPerdata. 

 Besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita. Namun 

dalam Pasal 1249 KUHPerdata memberikan pengecualian, yaitu kecuali 

antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi 

yang harus dibayar dalam hal debitur wanprestasi. Dalam hal demikian, amak 

                                                 
7
 J. Satrio, Hukum perikatan…., Op.Cit. hlm. 144 
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terlepas dari berapa jumlah kerugian yang sebenarnya, kepada kreditur harus 

diberikan jumlah sebagai yang diperjanjikan atau menurut kata-kata dalam 

Pasal 1249 KUHPerdata yaitu:  

“Tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari pada 

jumlah itu”. Janji seperti itu dalam suatu perjanjian disebut janji ganti rugi 

atau denda (schadevergoedings atau boete beding). 

 Akibat-akibat hukum tersebut, sejalan dengan hak-hak kreditur yang 

muncul dari kelalain debitur. Hak kreditur untuk menuntut ganti rugi baru 

ada, kalau debitur sudah dalam keadaan lalai. Debitur berada dalam keadaan 

lalai, bisa karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, bisa atas 

dasar sifat dari perikatannya, atau bisa dibuat dalam keadaan lalai dengan 

mengirimkan suatu somasi sebagai yang ditentukan dalam Undang-Undang.  

 Penentuan jalan atau tata cara penyelesaian perselisihan akibat 

wanprestasi atau akibat-akibat lainnya tersebut diterangkan dalam isi surat 

perjanjian yang mereka perbuat adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang 

terbit dari perjanjian tersebut, hal ini adalah sangat penting agar dapat 

ditindaklanjuti jika timbul suatu hal yang merugikan salah satu pihak. 

 Menurut Pasla 38 ayat (1) UUITE bahwa “Setiap orang dapat 

mnegajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem 

elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan 

kerugian”. Ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa “masyarakat dapat 

mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang 

menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi 
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infromasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”.  

 Pasal 39 ayat (1) UUITE menyebutkan “gugatan perdata dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (2) pasal 

tersebut menyatakan bahwa “selain penyelesaian gugatan perdata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan 

sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.  

 Dengan demikian, orang yang dirugikan akibat tindakan melawan 

hukum orang lain dapat mengajukan gugatannya secara perdata terhadap 

orang tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan. Gugatan 

perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang 

berlaku. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode 

penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


