
1 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi sekarang ini ditandai oleh semakin berkembangnya 

kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi 

dan komputer telah mengubah baik prilaku masyarakat maupun peradaban 

manusia secara global. Kemajuan ini telah pula menyebabkan hubungan dunia 

menjadi tanpa batas (borderless) serta menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, 

dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat sehingga mendorong 

kehidupan manusia yang lebih dikenal dengan interkoneksitas global. Dalam 

proses interkoneksitas global ini dunia diarahkan untuk memaksimalisasi 

pemanfaatan teknlogi komunikasi dan telekomunikasi seperti komputer, telepon, 

televisi, perangkat elektronik, dan internet sehingga menjadi kekuatan global. 1 

Ethan Katsh, Guru Besar University of Massachusetts menyebutkan bahwa 

terdapat keterkaitan yang erat antara waktu (time), ruang (space), dan hukum 

(law). Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat 

penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi 

dengan rules of conduct (aturan hukum) yang memadai. Dunia sekarang ini harus 

dapat mengantisipasi agar salah satu faktor dari ketiga faktor di atas jangan 

                                                           
1 Amir Syamsuddin,” Hukum Siber”. Jurnal Keadilan, Vol 1. No..3, September 2001, 

(Jakarta;Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan,2001) 
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sampai tertinggal dari yang lainnya, karena akan menimbulkan 

ketidakseimbangan global.2 

Perkembangan teknologi dan informasi ini berkembang pesat dengan 

adanya jaringan komputer global (internet). Pada awalnya digunakan hanya untuk 

saling tukar menukar informasi saja, tetapi fungsinya kemudian meningkat dari 

sekadar media komunikasi tetapi juga telah menjadi sarana untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan komersial seperti informasi, penjualan dan pembelian produk. 

Kemajuan teknologi dan informasi ini berdampak pada kegiatan jual beli yang 

telah meluas hingga menggunakan internet. Perdagangan atau kegiatan jual beli 

ini lebih dikenal dengan  electronic commerce (e-commerce), e-banking, e-trade, 

e-business, e-retailing dan sebagainya. Kemajuan teknologi dalam kegiatan jual 

beli ini lebih dapat mengefektifkan, mengefesiensi waktu serta menjadi sarana 

yang murah. Sebelum adanya kemajuan teknologi ini kegiatan jual beli dilakukan 

dengan cara bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian melakukan transaksi 

jual beli. Namun dengan kemajuan dibidang teknologi, transaksi jual beli dengan 

menggunakan internet dilakukan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan 

pembeli, sehingga pada saat melakukan transaksi kedua belah pihak 

mengedepankan rasa kepercayaan antara satu sama lain.  

Michael Chissik dan Alistair Kelman mengemukakan bahwa sekarang ini 

telah menjadi revolusi di dunia cyber khususnya e-commerce sebagaimana 

dikatakan: 

                                                           
2 Ibid.  
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“Everybody agrees that electronic commerce is going to revolutionize 

spending habits and change the way business is conduct. The reasons are 

many and varied such as globalization and the dismantling of trade 

barriers, the deployment of smart cards, the internet, and the de facto 

emergence of English as the global language”. 3 

 

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang menyetujui 

komersialisme melalui elektronik merupakan suatu revolusi yang menghilangkan 

dan merubah sistem jual beli biasa. Alasannya adalah telah timbulnya globalisasi 

dan perdagangan bebas, perkembangan sistem kartu identitas dan sebagainya. 

Dalam hal ini internet merupakan satu hal yang sangat penting khususnya dalam 

perkembangan bahasa bisnis global. 4 

Transaksi jual beli melalui internet dapat berbentuk transaksi business to 

business (bisnis untuk bisnis) atau business to consumers (bisnis untuk 

konsumen). Pada transaksi business to business, transaksi dilakukan antara 

perusahaan dengan perusahaan, sedangkan transaksi business to consumen terjadi 

antara perusahaan dengan konsumen, pada umumnya posisi konsumen pada 

transaksi business to consumen ini tidak sekuat seperti perusahaan sehingga dapat 

menimbulkan beberapa persoalan. Oleh karena itu para konsumen harus berhati-

hati dalam melakukan transaksi lewat internet. Persoalan yang dapat muncul 

seperti masalah mekanisme pembayaran (payment mechanism), dan jaminan 

keamanan dalam bertransaksi (security risk)5.  

                                                           
3 Michael Chissick, Akistais Kelman.Electronic Commerce Law Practice,(Bandung:PT Miran 

Grafika Sarana,2001),hal. 97-98 
4 Ibid, hal.6 
5 Atif Latifullhayat, “Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya”. Jurnal Keadilan,Vol. 1 No. 

3,2001 
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Dengan adanya teknologi internet, aktivitas jual beli pada saat ini mampu 

terkoneksi dengan pelbagai penjuru dunia secara langsung dan memungkinkan 

untuk dilakukannya transaksi secara real time. Transaksi jual beli elektronik 

menggunakan sebuah jaringan internet dimana perjanjian dilakukan dengan cara 

elektronik tanpa adanya berkas perjanjian seperti transaksi jual beli konvensional. 

Internet merupakan jaringan terbuka yang memungkinkan pihak lain yang 

berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan ikut berpartisipasi di 

dalamnya dan dapat mengaksesnya di mana saja.  

Terhubungnya jaringan komputer suatu perusahaan dengan dunia maya 

melalui internet membuka peluang terjadinya kerusakan, karena saat ini pihak luar 

sangat potensial untuk melakukan serangan maupun manipulasi database suatu 

perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan data yang 

diakibatkan oleh para peretas dunia maya atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

hacker yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan penjual 

karena dengan terhubungnya jaringan komputer suatu perusahaan dengan dunia 

maya melalui internet membuka peluang terjadinya kerusakan maupun kejahatan. 

Hal ini terjadi karena pihak luar saat ini sangat potensial untuk melakukan 

serangan maupun kecurangan atau pengubahan data suatu perusahaan yang pada 

akhirnya akan menimbulkan kerusakan. Kejahatan dalam dunia internet lebih 

dikenal dengan cybercrime, seperti bentuk pencurian kartu kredit, hacking, 

cracking, penyadapan transmisi data yang merupakan bentuk tindak kejahatan 

yang sangat mampu menimbulkan kerugian finansial kedua belah pihak dalam 

bertransaksi.  
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 Bentuk umum serangan yang terjadi dari jaringan internet adalah virus 

invasion, instrusi hackers, maupun upaya memacetkan website melalui upaya 

membanjiri server dengan sejumlah informasi dalam skala besar. Berbagai bentuk 

tersebut berimplikasi pada kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan sasaran 

atau obyek. Faktor penunjang lain yang menimbulkan kerugian peusahaan tidak 

sepenuhnya ditentukan oleh faktor eksternal, namun juga bisa disebabkan faktor 

internal. Faktor internal ini diartikan dalam kapasitas kemampuan dan 

pengetahuan seputar dunia teknologi bagi orang dalam (intern perusahaan). 

Pengetahuan dan kemampuan ini dalam lingkup yang mengerti teknologi maupun 

yang sama sekali tidak mengerti teknologi.  

Berbagai bentuk proteksi yang diterapkan perusahaan-perusahaan yang 

terhubung dengan internet dewasa ini, cukup memberikan perlindungan atas 

propertinya, yaitu terhadap sistem komputasi dan data elektronik perusahaan. 

Namun sistem keamanan yang diterapkan tersebut tidak selamanya memberi 

perlindungan total. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perusakan sistem 

keamanan (security breaches) dapat terjadi, antara lain dikarenakan faktor 

unauthorized access, maupun adanya penggunaan sistem komputasi dan data 

perusahaan oleh pihak luar atau pihak dalam (insider or outsider), padahal dalam 

transaksi jual beli di era global seperti sekarang ini kepastian dan keamanan 

merupakan salah satu pendukung berkembanganya aktivitas ekonomi. Untuk 

mengatasi dampak negatif yang timbul akibat jual beli melalui media internet ini, 

maka terdapat suatu lemabaga yang berfungsi untuk mengamankan kunci-kunci 

yang dikeluarkan oleh pemilik website. Lembaga yang dikenal dengan Lembaga 
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Otoritas Sertifikat (LOS) bertugas untuk mengamankan kunci-kunci atau kode 

yang ada di dalam website , sebab kunci-kunci atau kode tersebut dapat dicuri atau 

dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak bahwa terdapat resiko yang dapat 

menimbulkan kerugian sehingga dapat dijadikan obyek asuransi atau dapat 

diasuransikan. Hal ini berarti segala bentuk transaksi dan pendukung transaksi 

seperti perangkat atau web yang digunakan dalam e-commerce seharusnya dapat 

diasuransikan untuk dapat menjamin kepastian dan keamanan dalam bertransaksi, 

serta memperkecil resiko kerugian yang dapat terjadi. Oleh karena itu, peneliti 

merasa sangat tertarik untuk membahas mengenai proteksi atau perlindungan 

kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet, karena jika dinilai secara 

nominal, kerugian yang diderita perusahaan akibat kerusakan sistem jaringan 

komputer dan internet sangat tinggi. Resiko-resiko baru sebagaimana 

digambarkan merupakan alasan-alasan yang cukup kuat sehingga orang 

perorangan atau perusahaan mengasuransikan transaksi jual beli mereka yang 

dilakukan melalui internet.  

Secara teoritis disebutkan atas apapun resiko yang muncul yang mampu 

menimbulkan kerugian dapat dijadikan obyek asuransi atau dengan kata lain dapat 

diasuransikan. Adapun yang dimaksud dengan obyek asuransi berdasar Pasal 1 

butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU 

Perasuransian) adalah benda6 dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, 

                                                           
6 Benda menurut KUHPerdata pada pasal 504 benda dibedakan menjadi benda tidak bergerak dan 

benda bergerak. Pada Pasal 503 KUHPerdata dibedakan menjadi benda berwujud dan tidak 

berwujud. Pada Pasal 505 KUHPerdata dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan 
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tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, 

rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. Berdasarkan batasan tersebut, resiko-

resiko seputar sistem keamanan jaringan komputer dan internet dapat dijadikan 

sebagai obyek asuransi atau dengan kata lain dapat diasuransikan,  hal ini yang 

mejadi dasar terapannya sebagai cyber insurance. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, 

yaitu 

1. Bagaimana prinsip-prinsip asuransi diterapkan terhadap transaksi jual beli 

melalui internet? 

2. Bagaimana kedudukan hukum Lembaga Otoritas Sekuritas (LOS) atas 

transaksi jual beli melalui internet di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian 

penulisan skripsi ini bertujuan untuk  

1. Menelaah prinsip-prinsip apa saja yang terdapat dalam asuransi yang dapat 

diterapkan dalam jual beli melalui internet. 

2. Menelaah kedudukan hukum atas transaksi jual beli melalui internet di 

Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang mana sedang 

berkembang pesat di Indonesia, serta dapat menambah bahan pustaka di bidang 

ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum dagang. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang 

kepercayaan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan 

internet serta memberikan jaminan kepastian dalam asuransi perdagangan melalui 

internet. 

1.5 Sistematika Penelitian  

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, peneliti menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual 

yang mendasari penelitian ini. Landasan teori menguraikan mengenai hukum 

dagang, hukum perdata, informasi dan transaksi elektronik serta hukum 

perasuransisan. Landasan konseptual menguraikan mengenai konsep dasar yang 

digunakan untuk menganalisis rumusan masalah.  

Bab III: METODE PENELITIAN 
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Jenis penelitian, objek penelitian, bahan hukum, baik itu primer 

maupun sekunder, dan bahan nonhukum yang menunjang pembahasan isu hukum, 

sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang dialami selama penelitian 

akan diuraikan dalam bab ini. 

Bab IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai jawaban rumusan masalah, berupa 

hasil dan analisis penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-

teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban 

atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini pun diuraikan 

pada bab ini. 

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan 

berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum dan saran yang berupa 

rekomendasi ditunjukan untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu 

memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya. 

 

 

 

 

 

 


