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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman dahulu, metode perdagangan dilakukan dengan cara 

melakukan tukar - menukar (barter) antara penjual dan pembeli. Jika 

seseorang membutuhkan suatu barang yang tidak dapat dibuatnya 

(dihasilkan) sendiri, maka yang dilakukan adalah menukarkan barang 

miliknya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Metode perdagangan yang 

seperti ini tentu saja terbatas dan tidak dapat berkembang dengan baik. 1 

Pada saat ini, metode perdagangan telah mengalami perubahan yang 

sangat fundamental, terutama sejak dipakainya uang sebagai alat tukar. 

Keterbatasan metode perdagangan barter, yang mengharuskan kecocokan 

antara pemilik barang yang dibutuhkan, menjadi teratasi setelah dikenal uang 

sebagai alat tukar, dengan membayar uang sebagai alat tukarnya penggunaan 

uang sebagai alat tukar menjadi faktor dominan tumbuh dan berkembanganya 

perdagangan pada saat ini.  

Seiring berkembangnya metode perdagangan, saat ini sudah ada 

transaksi perdagangan melalui situs web, mengingat jumlah pengguna 

internet yang bertumbuh pesat dapat menjadi sebuah pasar yang potensial 

untuk dimasuki para pebisnis. Praktik e-commerce dan e-bisnis ternyata 

mempunyai banyak keuntungan baik bagi perusahaan ataupun konsumen. 

																																																								
1 Budiyono, Tri, Hukum dagang: bentuk usaha tidak berbadan hukum,(Jakarta.Griya Media, 2010) 
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Perdagangan Elektronik (“e-commerce”) adalah bagian dari e-lifestyle 

yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut 

tempat mana pun2. E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan 

antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi 

elektronik dan pertukaran/penjualan barang, jasa, dan informasi secara 

elektronik. 

E-commerce menawarkan model-model transaksi bisnis yang praktis, 

cepat, mudah, dan murah di seluruh dunia sejak akhir abad 20. Sinergi 

komputer dan sistem telekomunikasi menciptakan manfaat baru berupa 

kemudahan, ketepatan, dan kecepatan miliaran transaksi per detik di seluruh 

dunia. Kinerja transaksi komersial semakin meningkat melalui e-commerce 

yang memiliki 3 (tiga) keunggulan khusus yakni “accuracy, speed and 

efficiency”.3		

Perdagangan menciptakan tukar-menukar barang dan jasa antara para 

pedagang, baik orang per orang, kelompok orang, maupun badan usaha. 

Dalam hal ini, e-commerce menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi di bidang kegiatan-kegiatan usaha dan hubungan bisnis dengan 

para pelaku usaha, baik orang per orang, kelompok orang, maupun badan 

usaha tertentu.4  

																																																								
2 Hidayat, Taufik, Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce,(Jakarta: MediaKita, 
2008) 
3	Boss, Amelia H. "The International Commercial Use of Electronic Data Interchange and 
Electronic Communications Technologies." The Business Lawyer (1991). 
4	Beynon-Davies, Paul. E-business. Palgrave Macmillan, 2004. 
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Perniagaan atau perdagangan elektronik (electronic-commerce atau e-

commerce) hanya satu dari beragam kegiatan e-business karena niaga 

elektronik pada dasarnya merupakan proses membeli, mengalihkan atau 

mengirim (transfer), tukar menukar produk, jasa, dan/atau informasi melalui 

jaringan komunikasi komputer termasuk internet. Terdapat  tujuh jenis dasar 

e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik yang 

berbeda	: 

1. Business to Business (“B2B”) 

B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau 

jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang 

tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya e-

commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI 

(Electronic Data Interchange) dan email dalam proses pembelian 

barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atas pengiriman dan 

permintaan proposal bisnis. EDI adalah proses transfer data yang 

terstruktur, dalam format standar yang disetujui, dari satu sistem 

komputer ke sistem komputer lainnya, dalam bentuk elektronik. 

2. Business to Consumer (“B2C”) 

B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen 

akhir. Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari e-commerce yang biasa 

dioperasikan oleh perdagangan ritel tradisional. Jenis ini bisa lebih 

mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tidak merata atau 

bahkan bisa berhenti. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat 
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cepat karena adanya dukungan munculnya situs web serta banyaknya 

toko virtual di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. 

3. Consumer to Consumer (“C2C”) 

C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi 

elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini 

dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk 

melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam 

situs web di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. 

Disana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui situs 

web yang telah ada. 

4. Consumer to Business (“C2B”) 

C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari 

transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-

commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber 

daya. Sekelompok besar individu yang menyediakan layanan jasa atau 

produk mereka bagi perusahaan yang mencari barang atau jasa tersebut. 

Contohya adalah sebuah situs web dimana desainer situs web 

menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih 

salah satu yang dianggap paling efektif. 

5. Business to Administration (“B2A”) 

B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi 

yang dilakukan secara online antara perusahaan dan adaministrasi publik. 

Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-
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bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum 

dan register, dan lainnya. Jenis e-commerce ini telah meningkat dalam 

beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-

government atau pihak pemerintah. 

6. Consumer to Administration (“C2A”)  

Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan 

antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan 

jenis e-commerce ini adalah pendidikan, jamsostek, pajak, dan kesehatan. 

Contoh penerapan C2A sama dengan B2A, hanya saja pembedanya ada 

pada pihak individu - administrasi publik dan perusahaan - administrasi 

publik. Model B2A dan C2A sama-sama terkait dengan gagasan efisiensi 

dan kemudahan penggunaan layanan yang diberikan untuk masyarakat 

oleh pemerintah, juga dengan dukungan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

7. Online to Offline (“O2O”) 

O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari 

saluran online untuk perdagangan eceran. O2O mengidentifikasikan 

pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian 

menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan 

agar meninggalkan lingkup online. Walaupun sudah banyak kegiatan 

ritel tradisional dapat digantikan oleh e-commerce, ada unsur-unsur 

dalam pembelanjaan fisik yang direplikasi secara digital. Namun ada 

potensi integrasi antara e-commerce dan belanja ritel fisik yang 
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merupakan inti dari jenis O2O. Hanya karena ada bisnis tertentu yang 

tidak memiliki produk untuk dipesan secara online, bukan berarti internet 

tidak dapat memainkan perannya dalam hampir semua bisnis. 

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia, didapati fakta 

bahwa terdapat keraguan dari para konsumen. Keraguan tersebut terdapat 

dalam barang yang dijual di situs web serta menimbulkan pertanyaan apakah 

barang yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Maka itu, untuk 

mengakomodir keraguan konsumen salah satu cara yang dilakukan para 

pengusaha yang sudah mempunyai bisnis online adalah dengan mendirikan 

perdagangan eceran yang bersifat sementara ( “Pop Up Store”). Pop Up 

Store adalah sebuah toko yang dibuka secara tiba-tiba dan biasanya ada untuk 

waktu yang singkat (a store that opens suddenly and usually exists for a short 

amount of time). 5  Pengusaha yang ingin membuka Pop Up Store 

membutuhkan beberapa syarat dan penjelasan terkait dengan Pop Up Store 

itu sendiri. Dengan adanya Pop Up Store, para pengusaha menjadi mudah 

dalam menjalankan bisnis. Kemudahan tersebut mempengaruhi para 

pengusaha untuk menjadi kreatif dan mendekatkan diri dengan konsumen. 

Dalam hal ini, diperlukan bantuan profesional untuk membantu perusahaan 

tersebut dalam mendirikan Pop Up Store.  

Berdasarkan uraian diatas, membuat ketertarikan Penulis untuk 

membahas lebih lanjut mengenai Pop Up Store bagi perusahaan-perusahaan 

																																																								
5 Cambridge, U. P. "Cambridge Business English Dictionary." URL: http://dictionary. cambridge. 
org/dictionary/business-english/social-media-marketing (2013), diakses pada tanggal 3 November 
2017. 
	



	 7	

di Indonesia. Penulis mengangkat topik ini sebagai isu yang akan dibahas 

dalam Laporan Magang ini, berjudul “ Laporan Magang di Kantor Hukum 

Ivan Almaida Baely & Firmansyah tentang Pendirian Pop Up Store”. 

Topik ini mendapat perhatian dari Penulis selama keterlibatan langsung 

dalam sebuah proyek mengenai pendirian Pop Up Store dalam sebuah 

perusahaan. Laporan Magang ini membahas bagaimana tata cara pendirian 

Pop Up Store di Indonesia serta membahas mengenai Pop Up Store  yang 

didirikan Perusahaan Asing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tata cara pendirian Pop Up Store di Indonesia? 

2. Apakah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (“PT PMA”) 

dapat mendirikan Pop Up Store di Indonesia?  

 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan Penulis memilih program magang dalam memenuhi tugas akhir 

jenjang Strata 1 di Universitas Pelita Harapan adalah sebagai berikut: 

1. Memenuhi tugas akhir jenjang Strata 1 melalui program magang yang 

berbobot 6 (enam) sks. 

2. Mengaplikasikan secara langsung ilmu yang telah di pelajari selama 

duduk di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja. 
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3. Mempersiapkan Penulis untuk memasuki dunia kerja lebih cepat dan 

professional, sehingga nantinya setelah Penulis menjadi seorang 

Sarjana Hukum, Penulis dapat lebih mudah beradaptasi. 

4. Mendapatkan kesempatan langsung untuk melihat dan ikut serta para 

profesi hukum dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah. 

5. Mengembangkan diri menjadi profesional dalam bidang hukum agar 

memiliki rasa tanggungjawab dalam pemecahan kasus. 

6. Memiliki pengalaman dalam bekerja serta berpikir secara rasional. 

 

1.4 Manfaat Magang 

Menurut Penulis, manfaat bagi mahasiswa - mahasiswi yang akan 

mengambil program magang demi memenuhi tugas akhir adalah sebagai 

berikut: 

1. Penulis mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam kehidupan dunia 

kerja profesi hukum. 

2. Penulis mendapatkan pengalaman secara nyata dalam dunia kerja di 

bidang hukum. 

3. Mempelajari cara berpikir dan bertindak yang dilakukan oleh para 

profesi hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu kasus. 

4. Mempelajari dalam menghadapi suatu kasus atau hal lainnya selama 

menjalani program magang. 
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1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

Progam magang dimulai pada tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 22 

Desember 2017. Waktu dan alamat magang adalah pukul 09:00 - 17:00 WIB, 

di Intiland Tower, Jl. Jend. Sudirman No. 32, Karet Tengsin, Tanah Abang, 

Jakarta Pusat 10220 di kantor Ivan Almaida Baely & Firmansyah Law Firm. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan magang ini disusuh secara sistematis dan teratur agar 

dapat membantu pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat di 

dalam laporan ini. Dengan susunan yang teratur ini, maka antara materi yang 

terdapat dalam bab satu dengan bab lainnya dapat saling berhubungan, 

sehingga alur dari pada pembahasan materi yang dikemukan di dalam laporan 

ini dapat berhubungan dengan baik. Laporan magang ini disusun dalam lima 

bab, antara lain : 

 

BAB I  Pendahuluan 

Bab pertama yang merupakan pendahuluan ini berisi uraian 

mengenai hal yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun 

penelitian ini. Kemudian, dalam bab ini dipaparkan juga rumusan 

permasalahan, tujuan magang, manfaat magang, ruang lingkup 

magang serta waktu dan lokasi magang dan yang terakhir 

sistematika penulisan. 
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BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai perdagangan 

secara umum, transaksi elektronik, badan usaha sebagai faktor 

pendorong untuk mendirikan Pop Up Store yang akan diuraikan 

lebih lanjut di dalam pembahasan.. 

 

BAB III  Gambaran Umum Instansi Tempat Magang 

Bab ini memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang 

kantor Hukum, tempat Penulis melakukan program magang, 

beserta penjelasan secara singkat area praktek dan anggota - 

anggota yang ada di kantor Hukum Ivan Almaida Baely & 

Firmansyah. 

 

BAB IV  Pembahasan dan Analisis 

4.1. Analisis Terhadap Pendirian Pop Up Store di Indonesia 

4.1.1. Tata Cara Pendirian Pop Up Store di Indonesia 

4.1.2. Perizinan sehubungan dengan Pendirian Pop Up Store di 

Indonesia 

4.1.3. Pop Up Store di Indonesia bagi PT Penanaman Modal 

Asing (“PT PMA”) 

4.2.  Analisis Apakah PT PMA dapat mendirikan Pop Up Store di 

Indonesia 

 



	 11	

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini adalah bab penututup yang berisi simpulan yang 

bisa ditarik dari analisis mengenai pendirian Pop Up Store di 

Indonesia serta berisi mengenai saran yang ingin disampaikan 

penulis. 

  


