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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh 

berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu 

mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan 

perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan 

mudah. Penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan ini sudah berbeda 

jauh dengan tujuan semula adanya jaringan ini. internet pada mulanya adalah 

suatu penelitian yang dilakukan oleh Advanced Research Projects Agency 

(ARPA)
1
 suatu bagian dari US Department of Defense.  

Jaringan ini akan berfungsi Sebagai alat Komunikasi yang akan 

menghubungkan pihak militer, universitas dan para produsen peralatan militer. 

Internet akan menjadi suatu jaringan infranstruktur Komunikasi alternatif apabila 

jaringan utamanya hancur dalam suatu serangan nuklir.
2
  

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

perekonomian dunia. Internet telah membawa perekonomian dunia memasuki 

babak baru yang lebih populer dengan istilah Digital economics atau 

perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui 

media internet. Perdagangan, misalnya, semakin banyak mengandalkan e-

commerce  sebagai media transaksi. 

Internet telah berkembang sedemikian pesat terutama pengaruhnya terhadap 

dunia bisnis, Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton mencermati perkembangan 

internet sebagai berikut : 

No single force embodies our electronic tranformation more than evolving 

medium known as the internet Enterpreneur are able to start new business 

more easliy, with smaller up front investment requirement, by accessing the 

internet’s world wide network of customer.
3
 

E-commerce pada dasarnya adalah merupakan suatu kontak 

transaksiperdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media 

internet. Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman 

barang dikomunikasikan melalui internet.  

                                                           
1
 Joseph Ruh Jr.,ed, The Internet asnd Business : a Lawyer Guide to the Emerging Legal Issues, (Computer law 

association, 1996). 
2
  Jaringan internet sekarang adalah perkembangan atau evolusi dari jaringan komputer militer yang ada pada zaman 

Perang Dingin tahun ’60-an dulu, ketika Amerika dan Uni Soviet saling berlomba membangun sistem senjata nuklir 
seandainya 50, 60 ataupun 70 persen jaringan komunikasi seperti itu rusak kena serangan bom, sistem tadi masih bisa 

berfungsi dengan baik, karena adanya jalur-jalur ekstra yang bisa dipakai. Data komputer tidak dikirim dalam bentuk 

yang utuh; tapi di potong-potong dan dikirim dalam bentuk paket-paket, yang masing-masing punya alamat lengkap dan 
nomor urut. Setelah semua paket diterima ditempat tujuan, paket-paket itu disusun kembali oleh komputer menjadi pesan 

yang lengkap. 
3
 William J. Clinton, A. Framework for Global Electronic Commerce, Washington D.C <http://www.white-house.gov> 
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Dilihat dari jenis transaksinya di dunia, e-commerce  dikelompokkan 

menjadi dua segmen yaitu, business to business e-commerce  (B2B e-commerce ) 

dan business to consumer (b2B). B2B e-commerce  adalah transaksi perdagangan 

melalui internet, yang dilakukan oleh dua atau lebin perusahaan. Transaksi ini 

biasanya dilakukan untuk pembelian bahan baku atau komponen pendukung 

kegiatan produksi ataupun perdagangan. Dalam dunia bisnis, transaksi dagang 

tersebut sering disebut sebagai Enterprize Resourcess Planning (ERP) ataupun 

supply chain management. Sedangkan B2C e-commerce  merupakan transaksi jual 

bell melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen (end user). 

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun 

ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh 

perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Nilai 

perdagangan dunia dengan menggunakan media internet (hanya untuk B2C e-

commerce ) adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1 

Sumber 
1996 

(dalam jutaan US$) 

2000 

(dalam jutaan US$) 

Yankee Group 750 10,000 

Jupiter 1200 7300 

Forrester Research 530 7170 

Sumber : Marketer 

 

Transaksi e-commerce  di Indonesia sendiri menunjukkan tren yang akan terus 

naik dengan pesat. Nilai transaksi tersebut mencapai US$100 juta pada tahun 

2000 dan akan naik menjadi US$200 juta pata tahun 2001. 

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa nilai 

transaksi e-commerce  adalah sangat kecil dibandingkan nilai transaksi di dunia. 

Rendahnya nilai transaksi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh rendahnya 

faktor permintaan (demand) tetapi karena ketidaksiapan infrastuktur pendukung.
4 

infrastruktur ini antara lain adalah Payment Gateway, Lembaga Sertifikasi 

(Certification Authority) dan aturan hukum yang mengatur masalah transaksi 

elektronis.  

Besamya nilai transaksi e-commerce  di dunia masih dibayangi masalah 

“kurang amannya (sercure)” transaksi online ini. Internet telah menimbulkan 

berbagai masalah terutama yang berkaitan dengan masalah Kerahasiaan, keutuhan 

pesan (integrity), hak dan Kewajiban para subyek yang terkait dan mengatur 

transaksi tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian coba 

dipecahkan dengan menggunakan teknik kriptografi. Tehnik ktiptografi banyak 

                                                           
4
 “Era ekonomi digital telah tiba”, Bisnis Indonesia (29 Juni 1999) : 1 
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membantu kita dalam hal kelemahan (Security), keutuhan pesan (Integrity) dan 

juga masalah identitas dari pada para pihak.  

Meskipun secara teknis masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis 

transaksi secara online dapat dipecahkan tetapi secara yuridis/hukum hal ini akan 

menimbulkan berbagai permasalahan. Pengunaaan teknik kriptografi di dalam 

menjaga keutuhan data yang dikirim beserta digital signature yang melekat di 

dalamnya dipandang sebagai hal perlu di cermati sebagai perkembangan teknologi 

yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum perikatan yang telah ada. 

Berbagai Iembaga internasional berusaha untuk mengatasi hal ini dengan  

memberikan panduan bagi para pihak (individu atau negara) dalam, mengatasi 

masalah penggunaan tehnik kriptografi secara yuridis. Panduan ini bisa berupa 

Guidelines ataupun model law. Terdapat beberapa Iembaga internasional yang 

mengeluarkan panduan antara Iain: OECD
5
, ICC

6
, ISETO

7
, dan Uncitral

8
 

Ketiadaan infrastuktur (baik teknis ataupun hukum) khususnya dalam 

system pembayaran (internet payment system) merupakan penghambat bagi 

perkembangan e-commerce di Indonesia. Keberadaan suatu kajian hukum 

perikatan Indonesia terhadap E-commerce  terutama aspek yuridis dari 

penggunaan infrastruktur kunci publik dengan teknik kriptografi beserta digital 

signature di dalamnya diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan dalam 

mendorong perkembangan electronic commerce di Indonesia. 

 

1.2 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan transaksi elektronik yang terus meningkat baik di dunia 

maupun di Indonesia membawa banyak kemajuan ekonomi disatu sisi juga 

mempunyai banyak kerawanan jika tidak dibarengi dengan infrastruktur hukum 

yang memberikan jaminan keamanan kepada pengguna transaksi elektronik ini. 

Hukum postif Indonesia khususnya hukum perikatan dipandang sebagai satu-

satunya cara untuk memberikan wadah jaminan hukum terselenggaranya transaksi 

elektronik, tetapi dalam kenyataannya ada beberapa perkembangan teknologi 

termasuk di dalamya digital signature dan kriptografi belum diatur Iebih khusus. 

Sekiranya perlu dibahas Iebih detail dalam penulisan hukum ini aspek-aspek 

hukum perikatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Aspek-aspek yang 

berkaitan erat apakah sudah mendapatkan perlindungan secara maksimal, sampai 

dimana hak dan tanggung jawab subyek hukum dalam infrastruktur kunci publik 

di dalam hukum perikatan Indonesia. 

                                                           
5 OECD, Report on Global Information Infranstrukture-Global Information Society, Cyptography Policy Guidilines and 

the report on Background Issues of Cyptography, Policy, <http://www,oecd_org/dsti/sti/secur/prod/GD97-204_htm> 
6 ICC (International Chamber of Commerce), General Usage for Internasional Digitaly Ensured Commerce 

(GUIDEC), http://www.iccbwo.org. 
7 ICC (International Chamber of Commerce), General Usage for International Digitaly Ensured Commerce 

(GUIDEC), http://www.iccbwo.org 
8 ISETO (International Secure Electronic Transaction Organization), suatu organisasi Internasional yang berkedudukan 

di Swiss berusaha menciptakan infrastruktur yang akan menjamin keamanan dalam melakuka transaksi di internet) 

http:/www.iseto.ch. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Iatar belakang masalah dan ruang lingkup permasalanan, 

penulis merumuskan pokok-pokok permasalanan sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep umum transaksi / perjanjian dan perikatan dalam 

hukum positf indonesia yang dapat teoritis Transaksi elektronik (E-

commerce) ? 

2. Apakah hak dan kewajiban para pihak sebagai subyek hukum dalam 

infrastruktur Kunci Publik berdasarkan hukum perikatan Indonesia dalam 

Transaksi Elektronik (E-commerce) ? 

 

1.4 Tujuan penulisan 

Dalam melakukan pembahasan permasalahan yang sesuai dengan judul 

skripsi, penulis mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai 

melalui pembahasan dalam skripsi ini. 

1.  Ingin menggambarkan konsep umum transaksi / perjanjian dan perikatan 

dalam hukum positf Indonesia yang menjadi Iandasan teoritis Transaksi 

elektronik (E-commerce) 

2.  Ingin menjelaskan hak dan kewajiban para pihak sebagai subyek hukum 

dalam infrastruktur Kunci Publik berdasarkan hukum perikatan Indonesia 

dalam Transaksi Elektronik (E-commerce) ? 

 

1.5 Metode Peneiitian 

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat normatif, dengan melakukan penelitian Iiteratur 

mengena  Konsep umum hukum perikatan Indonesia beserta aspek teknis dari 

konsep infrastruktur kunci publik sebagai dasar proses terjadinya transaksi 

elektronik yang termasuk didalamnya tanda-tangan elektronik. Dari data-data 

tersebut diformulasikan secara lebih detail dan gambling. Tujuan dari penelitian 

diatas adalah penelitian hukum dimana dalam kasus ini berusaha mencari 

kerangka hukum perikatan dalam transaksi elektronik dengan menghubungkan 

dengan teori-teori yang berhubungan dengan tema skripsi . 

 

1.5.2 Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan 

tehnik : 

a. Metode penelitian Iiteratur (library research), yaitu penelitian kepustakaan 

dengan mengunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung Bahan 

pustaka yang dipakai dibedakan menjadi : 
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

yang mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan 

atau keputusan-keputusan Mahkamah Agung / pengadilan. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

dimaksud disini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan penulis disini adalah buku dan artikel-artikel / kliping 

Surat kabar, media-media online internet yang membahas mengenai 

masalah penggunaan Konsep infrastruktur kunci publik sebagai tulang 

punggung dari transaksi elektronik, dan juga artikel-artikel mengenai 

system pembayaran, sistem keamanan dan implikasi hukum perikatan 

tehadap system pembayaran berbasis internet. 

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. 

Dalam kajian ini, dipakai kamus dan ensiklopedia yang berkaitan 

dengan masalah yang dikaji. 

b. Penelitian dengan interview, selain penelitian kepustakaan, penulis juga 

akan mengadakan penelitian dengan Cara mengadakan wawancara. Dalam 

penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau para praktisi 

dalam bidang internet dan sistem keamanannya. 

 

 


