
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi adalah suatu bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan.

Teknologi dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu kemajuan dari

perkembangan jaman dan sebagai kemampuan yang di berikan melalui terapan

praktis dari ilmu pengetahuan. Penggunaan teknologi sangatlah penting dalam

setiap aspek kehidupan karena pada dasarnya teknologi mendasari setiap aspek

kehidupan manusia dalam berbagai bidang terutama pada masa sekarang ini.

Perkembangan teknologi inilah yang memberikan dampak dalam kinerja manusia.

Salah satu perkembangan dari kinerja manusia melalui teknologi adalah dengan

terciptanya internet.

Internet adalah suatu mekanisme penyebaran informasi dan media untuk

berkolaborasi dan berinterkasi antar individu dengan menggunakan computer

tanpa terhalan batas geografis1. Jaringan ini saling terhubung karena internet

menghubungkan semua jaringan computer yang ada diseluruh dunia menjadi

suatu jaringan yang sangat luas kapasitasnya. Oleh karena terkoneksinya semua

komputer di seluruh dunia melalui jaringan internet inilah dimana manusia dapat

mengakses semua informasi yang di perlukan melalui internet.

1
Riyeke Ustandiyanto, Framework e-commerce, (Yogyakarta: Andi,2001), hal 1

 



Perkembangan internet yang cepat memberikan pengaruh signifikan dalam

berbagai aspek kehidupan manusia karena internet pada dasarnya membantu

manusia untuk melakukan interaksi, komunikasi bahkan melakukan perdagangan

dengan orang lain. Dengan telah ditemukannya teknologi internet yang

memungkinkan transformasi informasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia

melalui dunia maya. Keberadaan internet memberikan dampak yang besar

terhadap sistem perekonomian dewasa ini.

Pada awal perkembangannya, internet dimulai dari kegiatan-kegiatan yang

bersifat non-komersial, seperti kegiatan-kegiatan berbasis kegemaran misalnya

hobby dan dalam perkembangan selanjutnya penggunaan internet kemudian

dimanfaatkan dengan banyaknya orang yang menemukan peluang bisinis melalui

penggunaan internet. Pada era globalisasi ,perkembangan teknologi informasi

semakin cepat, yang membawa pengauh juga terhadap sistem perdagangan.

Dunia semakin canggih dan teknologi semakin berkembang.

Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

sistem perdagangan, transaksi dan peredaran uang manusia selama ini.

Sebelumnya transaksi secara tradisional dilakukan dari tangan ke tangan secara

langsung antara pembeli dan penjual yang beratatap muka, melakukan persetujuan

dan akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Namun kini, dengan adanya

kecanggihan teknologi computer, semua keterbatan sarana, jarak, dan waktu dapat

 



teratasi dengan mudah. Kemudahan inilah yang merupakan factor berkembangnya

e-commerce.2

Kegiatan perdangan melalui internet sering kita kenal dengan istilah e-

commerce atau transaksi elektronik. E-commerce pada dasarnya adalah suatu

kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan

media internet. Jadi proses jual dan beli dilakukan dan di komunikasikan melalui

internet.3

Salah satu contoh dari perkembangan internet yang terjadi di Indonesia ini

adalah e-commerce. E-commerce adalah bagian dari electronic bussines yang

dilakukan melalui perangkat elektronik. E-commerce adalah salah satu

implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online, tidak dari apa

yang disebut transaksi, seperti jual-beli di internet. Transaksi inilah yang

kemudian dikenal dengan istilah e-commerce (electronic commerce). E-commerce

merupakan aktivitas pemebelian, penjualan, pemasaran, dan layanan atas produk

dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan computer. Dunia industri teknologi

informasi melihatnya sebagai suatu aplikasi bisnis secara elektronik yang

mengacu pada transaksi-transaksi komersial.4

Dalam aplikasinya, sistem transaksi yang digunakan e-commerce adalah

penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, para pihak hanya

mengiklankan jasanya yang kemudia pihak yang memakai jasa tersebut cukup

2
Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E-commerce, (Jakarta : PT. Elex Media

Komputindo, 2001) hal 6
3 Wisnu dan Ridwan Sanjaya, Membangun Kerajaan Bisnis Online, (Jakarta : PT Elex Media
Komputindo, 2009) hal 2
4 Ibid hal 36

 



mempelajari terms and condition dari pihak penawar, setelah pihak pembeli sudah

menemukan barang yang diinginkannya maka ia pada umumnya diwajibkan untuk

mengisi formulir pemebelian secara elektronik yang berisi data pembeli dan jenis

pembayarannya yang pada umumnya menggunakan kartu kredit. Setelah

persyaratan terpenuhi makan pembeli menekan tombol send, kemudia pihak yang

menerima pesanan tersebut akan mengirimkan barang yang dibeli. Dengan begitu

kesepakatan terjadi.5

Didalam dunia E-Commerce pasti terdapat dampak positif dan negativenya

secara keseluruhan di dalam bidang perdagangan. Dampak positif dari

penggunaan e-commerce yaitu :

1. Revenue Stream (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan

yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional.

2. Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar).

3. Menurunkan biaya operasional (operating cost).

4. Melebarkan jangkauan (global reach).

5. Meningkatkan customer loyality.

6. Meningkatkan supplier management.

7. Memperpendek waktu produksi.

5
Sjahputra Iman, Problematika Hukum Internet, (Jakarta :PT. Prehalindo, 2002), hal 16

 



8. Meningkatkan value chain (mata rantai pendapatan).6

Dampak negative dari e commerce dalam bidang perdagangan itu sendiri,

yaitu :

1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu

mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti

semua data finansial yang ada.

2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa

menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak

berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini

bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam.

4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang

hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia

memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.

5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor

seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha

menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut.

6. Kerugian yang tidak terduga. Disebabkan oleh gangguan yang dilakukan

dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor

manusia, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.7

6 Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Op.cit, hal 2

 



Masalah di bidang hukum yang timbul dengan adanya e-commerce adalah

- Keaslian data

- Keabsahan (validity)

- Kerahasiaan (confidential/privacy)

- Keberadaan barang (availability)

United Nations Commission on International Trade Law ( UNCITRAL)

Model Law on Electronic Commerce yang menjadi rujukan pembuatan Undang-

Undang dan Hukum e-commerce seluruh masyarakat dunia, menyebutkan pada

Article 5 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce bahwa: “ Information

shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds

that it is in the form of a data message” ( sebuah informasi , efek, validitas atau

keberadaan hukumnya tidak dapat di tolak semata-mata informasi atas dasar karena

ia dalam bentuk data message )8

Perjanjian jual beli e-commerce telah menjadi fenomena baru di dalam

bidang hukum, berbeda dengan transaksi pada umunya yaitu perjanjian jual beli.

Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata jual beli merupakan suatu perjanjian,

dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang di tentukan. Dalam

lingkup hukum perdata, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu

perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika

7
Ibid, hal 8 - 9

8 http://www.scribd.com/doc/34379408/E-COMMERCEdocx diakses September 7, 2012 pukul
19.00

 



berbicara mengenai transaksi sebenanya adalah berbiacara mengenai aspek

materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak.

Mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang

menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu

perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pihak

pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda

dan harga barang tersebut sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya

belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdata).

Mengingat syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata

adalah :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

- Suatu hal tertentu

- Suatu sebab yang halal

Hukum Perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak

berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para

pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri

bentuk dan isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat

perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi

elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

 



komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual

beli malalui internet merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada

transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya,

melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian

atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1

angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat

melalui sistem elektronik.

Masalah yang timbul adalah apabila terjadi suatu kesalahan dalam

transaksi elektronik e-commerce ini. Dalam ketentuan Pasal 21 angka 3 dan 4

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

disebutkan bahwa jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal

beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung

terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab

penyelenggara agen elektronik. Namun jika kerugian transaksi elektronik

disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna

jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa

layanan.

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana

elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif

yakni adanya kemudahan bertaransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat

besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan.

Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan

 



sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila

dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

Dalam hal ini Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) pasal 5 angka 1 menyebutkan bahwa informasi elektronik

atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum

acara yang berlaku di Indonesia.

Dapat dilihat bahwa ketentuan pembuktian dalam pasal 1866 BW di

Indonesia, alat bukti di persidangan meliputi :

1. Bukti tertulis

2. Bukti dengan saksi-saksi

3. Persangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah9

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, penulis akan membahas

permasalahan hukumnya dalam tulisan Karya Ilmiah dengan judul “Perjanjian

Jual-Beli Transaksi E-commerce Berdasarkan Hukum Perdata”. Ditinjau Dari

KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Melalui penulisan karya ilmiah ini, penulis berharap dapat

memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan praktis dalam

mengembangkan sistem perlindungan hukum perjanjian di Indonesia, terutama

permasalahan jual-beli transaksi e-commerce di Indonesia.

9 Subekti & R.Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya
Paramita,1992) hal 397

 



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul

“Perjanjian Jual-Beli Transaksi E-commerce Berdasarkan Hukum Perdata”

ini adalah :

1. Bagaimana prosedur transaksi jual-beli melalui e-commerce?

2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui e-commerce

menurut KUHPerdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul

“Perjanjian Jual-Beli Transaksi E-commerce Berdasarkan Hukum Perdata”

ini adalah :

1. Untuk menganalisis prosedur jual-beli melalui e-commerce

2. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual-beli melalui e-

commerce menurut KUHPerdata

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang peneliti lakukan adalah untuk :

1.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan

adalah agar dapat memberikan masukan bagi pengembangan

ilmu pengetahuan, khususnnya ilmu hukum yang berkaitan

 



dengan hukum perjanjian dalam hal prosedur jual beli melalui

transaksi e-commerce.

1.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan skripsi adalah diharapkan

dapat memberikan sumbangan informasi bagi kalangan

akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha e-commerce dan

mayarakat pada umunya agar dapat lebih transaksi jual-beli e-

commerce melalui internet.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini, penulis

akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan

gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas landasan teori dan konseptual mengenai

Perjanjian transaksi jual-beli e-commerce serta regulasi yang

mengaturnya berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. BAB III METODE PENELITIAN

 



Dalam bab ini akan dibahas metode yang digunakan penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum

normative secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan

hukum yang terdiri dari pendapat para ahli, teori – teori dan ketentuan

regulasi hukum.

4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab analisis hasil penelitian, maka penulis akan menganalisis 2

hal penting , yaitu :

a) Menganalisis prosedur jual-beli melalui e-commerce

b) Menganalisis keabsahan perjanjian jual-beli melalui e-commerce

menurut KUHPerdata

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada

permasalahan yangtelah dirumuskan yang dihubungkan dengan analisis

yang dilakukan.

 


