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BAB II 

PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI, DAN E-COMMERCE 

 

A. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian 

1. Definisi Mengenai Perjanjian/Kontrak 

Di dalam sistem hukum di Indonesia, perikatan ditempatkan dalam 

Buku III Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tentang 

perikatan (van verbintenis).
30

 Disini diatur perikatan yang lahir dari 

perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang 

seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran 

yang tidak terutang. 

Makna kata perikatan atau verbintenis atau obligation dapat 

ditelusuri sumber lama dalam hukum Romawi. Istilah pertama yang 

digunakan adalah obligare. Kemudian dikenal pula istilah obligatio. 

Secara literal obligatio bermakna “seseorang mengikatkan diri”. Dewasa 

ini kata obligatio tersebut bermakna lebih luas. Kata tersebut mengacu 

kepada suatu hubungan yang bertimbal balik yang memperlihatkan 

seseorang memiliki hak personal untuk menuntut dari orang lain sebagai 

suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang memiliki kewajiban 
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tersebut disebut sebagai debitor, sedangkan pihak lainnya yang berhak 

untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut adalah kreditor.
31

 

Berkaitan dengan kata kewajiban atau ikatan hukum itu, bahasa 

Perancis hanya mengenal satu kata yakni obligation. Bahasa Belanda 

menggunakan dua kata yang berbeda, yakni verbintenis (perikatan) dan 

verplichting atau rechtsplicht (kewajiban hukum). Tidak semua kewajiban 

hukum adalah perikatan.
32

 Obligation ini dalam bahasa Belanda dikenal 

dengan verbintenis. Verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang 

bermakna mengikat.
33

 Dengan demikian verbintenis bermakna ikatan atau 

perikatan. 

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji 

yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri itu 

adalah kesepakatan (agreement). Atas dasar itu, Subekti mendifinisikan 

kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada rang lain 

dimana orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.
34

 Dari peristiwa 

ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan 

perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang 

yang membuatnya. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat 

untuk menetukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang 

mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut 

adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan 

kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada 

akibat hukumnya atau sanksi bagi pelanggarnya.
35

 Perjanjian hendaknya 

dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, 

tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang 

berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau 

tidak ada sanksinya.
36

  

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa ajaran yang 

memandang bahwa kontrak atau perjanjian sebagai perbuatan hukum yang 

berisi dua yang didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum 

adalah pandangan teori klasik. Menurut teori klasik, yang disebut dengan 

satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan 

penerimaan dari pihak yang lain. Pandangan klasik itu kurang tepat karena 

dari pihak yang satu ada penawaran dan di pihak yang lain ada 

penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang bersegi satu.. dengan 

demikian, perjanjian merupakan satu perbuatan hukum, tetapi merupakan 
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hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan 

akibat hukum.
37

 

Secara yuridis pengertian kontrak/perjanjian diatur dalam buku 

ketiga tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa  

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Definisi 

tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap 

karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. 

Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.” 

Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar 

rumusan diubah menjadi: “perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi 

antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang 

lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.
38

 J. Satrio 

membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu 

perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum 

sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, 

termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, 

perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam 

lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku III 

KUHPerdata.
39
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Menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, seperti yang 

dikutip oleh Salim HS, merumuskan pengertian kontrak sebagai berikut: 

An agreemeny between two or more persons not merely a share of belief, 

but common understanding as two something that is to be done in the 

future by one or both of them.
40

 

 

Lebih lanjut Salim HS berpendapat bahwa definisi-definisi diatas 

kurang lengkap karena para pihak yang dapat mengadakan perjanjian tidak 

terbatas pada orang saja namun termasuk badan hukum. Untuk itu, Salim 

HS memberikan definisi perjanjian/kontrak sebagai berikut: 

“Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek 

hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum 

yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain 

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah 

disepakatinya”.
41

 

 

Di dalam sistem common law, ada pembedaan antara contract dan 

agreement. Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua 

agreement adalah kontrak.
42

 John Gooley dan Peter Radan menyebutkan 

bahwa di dalam common law berkembang dua tipe definisi tentang 

kontrak. Tipe yang pertama adalah yang mendefinisikan kontrak sebagai 

satu janji atau seperangkat janji. Tipe yang kedua adalah yang 

mendefinisikan kontrak sebagai kesepakatan.
43

 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu 

merupakan sumber perikatan yang terpenting. Apabila dua orang 
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mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka 

berlaku suatu perikatan hukum. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum 

yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih dimana mereka saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal 

yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

2. Unsur-unsur Perjanjian 

Dari beberapa definisi kontrak di atas terdapat unsur-unsur yang 

ada di dalam kontrak. Dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia 

dan Belanda, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang 

terdapat dalam kontrak yaitu:
44

 

a. Ada para pihak; 

b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak; 

c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan 

d. Ada objek tertentu. 

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di 

Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam 

tiga klasifikasi yaitu unsur essentialia, unsur naturalia, dan unsur 

accidentalia. Unsur essentialia adalah unsur yang harus ada di dalam 

suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam 

perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian 

tercipta. Tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak akan tercipta. 
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Misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga 

adalah mutlak yang ada di dalam perjanjian jual beli.
45

  

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur 

tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat 

alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual 

wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat.
46

 Unsur accidentalia 

adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas 

diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya di dalam suatu perjanjian jual beli 

tanah, ditentukan bahwa jual beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman 

yang berada di atasnya. 

 Handri Raharjo juga menyebutkan unsur-unsur perjanjian ada tiga 

antara lain:
47

 

a. Unsur Essentialia 

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa 

bagian ini perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai 

perjanjian. Yang dimaksud essentialia adalah sesuatu yang harus ada 

yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan 

dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang 

ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu 

perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. 

b. Unsur Naturalia 
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Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan 

sebagai peraturan yang mengatur. Naturalia adalah ketentuan hukum 

umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. 

Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu 

perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi 

tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat 

tersembunyi. 

c. Unsur Accidentalia 

Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam 

perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. 

Accidentalia adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi 

dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan 

maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh, dalam perjanjian 

sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian 

hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk 

menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh 

penyewa kepada yang menyewakan, seperti kwitansi listrik, PBB, dan 

lain sebagainya. 

Dalam Pasal 1315 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Pada 

umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 

meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri”. Pasal ini 

memberikan penjelasan tentang terhadap siapa sajakah suatu perjanjian 

mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak 
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sendiri adalah logis, dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari 

adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja. Jadi orang bebas 

membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya 

perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHPerdata: “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. “Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”. 

B. Asas-asas Perjanjian 

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas 

perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-

undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap 

suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah 

mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.
48

 

Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subyek kontrak 

untuk melakukan kontrak dengan beberapa pembatasan tertentu. 

Sehubungan dengan itu, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan: 

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya 
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2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat 

kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan 

cukup untuk itu 

3. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 

Asas-asas kontrak yang terkandung di dalam Pasal 1338 

KUHPerdata sebagai berikut: 

1. Asas konsensualisme 

2. Asas pacta sun servanda 

3. Asas kebebasan berkontrak 

4. Asas iktikad baik. 

Menurut Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal empat 

asas perjanjian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Keempat 

perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
49

 

1. Asas konsensualisme 

2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak 

3. Asas kebebasan berkontrak 

4. Asas iktikad baik 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Asas konsensualisme 

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau 

kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas 

konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau 
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persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian 

tersebut. Tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak.
50

 

2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak 

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya 

diatur di negara-negara civil law dipengaruhi oleh hukum Kanonik. 

Hukum Kanonik mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu 

mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip pacta sun servanda. Dengan 

pacta sun servanda orang harus mematuhi janjinya. Dengan adanya janji 

timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan 

untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi 

sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut 

dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para 

pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak 

para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan 

hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat.
51

 

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan 

itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya 

undang-undang (pacta sun sevanda). Asas pacta sun servanda disebut 

juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini memiliki arti bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat para pihak secara sah maka mengikat para pihak 

yang terlibat dalam perjanjian tersebut seperti sebuah undang-undang. 

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada 
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apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang 

dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas kekuatan 

mengikat (asas pacta sun 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. 

3. Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum 

perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur pada buku III 

KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia 

tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut buku III 

KUHPerdata, merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan 

oleh para pihak yang membuat kontrak. Dengan asas kebebasan 

berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya 

tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari 

kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang yakni buku III 

KUHPerdata.
52

 Kontrak tersebut disebut kontrak yang tidak bernama. 
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Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak 

menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai 

berikut:
53

 

1)  Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian 

2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat     

perjanjian 

3)   Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang   

akan dibuatnya 

4)   Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian 

5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian 

6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional. 

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan 

berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) 

KUHPerdata tidaklah berdiri sendiri. Asas tersebut berada dalam satu 

sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan  terkait. Dalam praktek 

dewasa ini, seringkali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara 

utuh, sehingga banyak memunculkan kesan pola hubungan kontraktual 

yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan 

pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar 
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(bargaining position) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para 

pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.
54

 

4. Asas Iktikad Baik 

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra 

kontrak dan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Iktikad baik di dalam fase 

pra kontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian akad 

iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif. 

Iktikad baik prakontrak adalah iktikad yang harus ada pada saat 

para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna 

kejujuran, karena didasarkan kejujuran para pihak yang melakukan 

negosiasi. Iktikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada isi 

perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah 

kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan 

hak tersebut harus rasional dan patut. 

C. Wanprestasi 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa para pihak yang 

membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul akibat 

perjanjian tersebut.
55

 Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak 

dalam perjanjian, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang 

atau kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi. Pemenuhan prestasi 

adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari 

debitor selalu disertai dengan tanggungjawab, artinya debitor 
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mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya 

kepada kreditor. 
56

 

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitor tidak 

dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika 

debitor tidak melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya 

kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:
57

 

1. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena 

kelalaian 

2. Karena keadaan memaksa (force majeur, overmact), sesuatu yang 

terjadi diluar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah. 

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh 

kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan 

kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa 

debitor melakukan wanprestasi. Wanprestasi (cedera janji, ingkar janji) 

adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang 

ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban 

kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak 

melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang. 

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yaitu: 

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta 

sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu 
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bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan 

lewatnya waktu yang ditentukan”. 

Yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai 

utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat 

ditagih di muka pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan kreditor 

ialah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-

undang yang dapat ditagih di depan pengadilan.  

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu 

“wanprestatie”. Wan berarti buruk atau jelek dan prestatie berarti 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam suatu perikatan. Jadi, 

wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek.
58

 Wanprestasi timbul 

dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan subyek hukum 

telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah 

pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk 

melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut 

apabila tidak terpenuhi. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau 

memenuhi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap 

telah melakukan wanprestasi. 

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan 

perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut 

selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.
59

 Sedangkan menurut Sri 

Soedewi Masjchoen Sofyan, yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu 
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perutangan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu 

pertama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi 

tidak secara sepatutnya. Dan prestasi itu dilakukan pada waktu yang 

tepat.
60

 

Menurut J. Satrio, wanprestasi yaitu kalau debitor tidak memenuhi 

janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu 

dapat dipersalahkan kepadanya.
61

 Subekti menyebutkan bahwa 

wanprestasi debitor dapat berupa
:62

 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dan dilakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan. 

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:
63

 

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi 

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. 

Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau 

bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mugkin 

berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi berprestasi. 

2. Debitor keliru berprestasi 
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Disini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan 

prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain 

daripada yang diperjanjikan. 

3. Debitor terlambat berprestasi 

Disini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak 

sebagaimana yang diperjanjikan. 

Timbulnya wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan dan 

kelalaian. Wanprestasi yang timbul akibat dari kesalahan debitor, artinya 

debitor tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya 

ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni 

berupa kesengajaan (opzet) atau kealfaan (onachtzaamheid). Dalam arti 

sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.
64

 

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang 

menimbulkan kerugian bagi kreditor. Perbuatan berupa wanprestasi 

tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditor, dan perbuatan itu 

harus dapat dipersalahkan kepada debitor. Jika unsur kesengajaan atau 

kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditor 

dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitor. Kerugian yang diderita 

kreditor tersebut dapat berupa ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan 

kreditor, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditor, atau 

hilangnya keuntungan yang dharapkan.
65
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Pasal 1267 KUHPerdata menjelaskan bahwa: “Pihak yang 

terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain 

untuk memnuhi perjanjiannya, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau 

menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan 

bunga”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang 

kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan wanprestasi, 

kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak 

sebagai berikut:
66

 

1. Meminta pelaksanaan perjanjian, atau 

2. Meminta ganti rugi, atau 

3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, 

atau 

4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan 

perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. 

Menurut J. Satrio, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka 

dia dapat dituntut untuk:
67

 

1. Pemenuhan perjanjian 

2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi 

3. Ganti rugi 

4. Pembatalan perjanjian timbal balik 

5. Pembatalan dengan ganti rugi 
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Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika 

terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitor dinyatakan lalai 

dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Disamping debitor harus 

bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut diatas apa yang dapat 

dilakukan oleh kreditor menghadapi debitor yang wanprestasi itu, kreditor 

dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut: 
68

  

a. Dapat menuntut pembatalan/pemutus perjanjian 

b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian 

c. Dapat menuntut pengganti kerugian 

d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian 

e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian. 

Apabila kreditor yang dirugikan akibat kesalahan debitor, maka 

kreditor harus membuktikan kesalahan debitor (yakni kesalahan tidak 

berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian 

dan wanprestasi.
69

 Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau 

wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Pasal 1266 ayat 

(1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, 

jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan 

berdasar syarat batal wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak 

dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan. 

                                                           
68

 Ibid 
69

 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia.... op.cit, hlm 282 



46 

 

 

 

Pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim. Disebutkan juga oleh 

ayat tersebut secara jelas bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.
70

 

KUHPerdata tidak menjelaskan secara tegas arti dari wanprestasi, 

namun pada pasal 1238 disebutkan bahwa debitor dinyatakan wanprestasi 

apabila sudah diberi somasi (pernyataan lalai) lebih dahulu akan tetapi 

debitur tersebut belum juga mau berprestasi. Akibat yang sangat penting 

dari tidak dipenuhinya perikatan adalah bahwa kreditor dapat meminta 

ganti rugi atas ongkos, kerugian, bunga yang dideritanya. Untuk adanya 

kewajiban ganti rugi bagi debitor, KUHPerdata menentukan debitor harus 

terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. 

Maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau 

pernyataan dari kreditor saat selambat-lambatnya debitor wajib berprestasi. 

Apabila tenggang waktu tersebut dilampaui, maka debitor ingkar janji 

(wanprestasi).
71

 Adapun bentuk-bentuk pernyataan lalai adalah sebagai 

berikut:
72

 

1. Surat Perintah (Bevel) 

Yang dimaksud dengan surat perintah adalah exploit juru sita. 

Exploit adalah perintah lisan juru sita kepada debitor. 

2. Akta Sejenis (Soortgelijke Akte) 

Menurut doktrin, yang dimaksud dengan akta sejenis itu adalah 

perbuatan hukum sejenis. Jadi, sejenis dengan perintah yang 

disampaikan oleh juru sita tersebut. 
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3. Demi Perikatannya sendiri 

Secara teoritik dalam hal ini suatu peringatan dalam keadaan 

lalai adalah tidak perlu, dengan lampaunya suatu waktu, keadaan 

lalai terjadi dengan sendirinya. 

Apabila seorang debitor telah diperingatkan atau sudah dengan 

tegas ditagih janjinya sebagaimana dijelaskan di atas, maka jika ia tetap 

tidak melaksanakan prestasinya ia berada dalam keadaan lalai. Terhadap 

debitor yang demikian, kreditor dapat menjatuhkan sanksinya kepada 

debitor. Salah satu sanksi tersebut adalah ganti rugi. Pasal 1243 

KUHPerdata merinci ganti rugi yang mencakup biaya (konsten), kerugian 

(schade), dan bunga (intresten).
73

 

Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil 

dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian yang dimaksud disini 

adalah kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditor. 

Kerugian terhadap harta benda tersebut terjadi akibat kelalaian debitor. 

Adapun yang dimaksud dengan bunga disini adalah kerugian terhadap 

hilangnya keuntungan yang diharapkan seandainya debitor tidak 

wanprestasi.
74

 

Seorang debitor yang dinyatakan lalai dan dimintakan sanksi atas 

kelalaiannya dapat membela diri dengan menyatakan bahwa tidak 

berprestasi debitor tersebut bukan disebabkn karena kesalahannya, tetapi 

disebabkan oleh suatu peristiwa yang masuk dalam kategori keadaan 
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memaksa. Tidak berprestasi debitor disebabkan oleh suatu peristiwa di 

luar kesalahannya dan di luar kekuasaannya untuk menghindari terjadinya 

peristiwa tersebut.
75

 

Jadi kesimpulannya, tidak memenuhi kewajiban dakam perikatan 

dinamakan wanprestasi.
76

 Wanprestasi atau ingkar janji membawa akibat 

yang merugikan bagi kreditor, karena sejak saat tersebut debitor 

berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari ingkar 

janji tersebut.
77

 Akibat dari wanprestasi, maka kreditor dapat mengajukan 

tuntutan berupa pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti 

kerugian, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, dan pembatalan 

dengan ganti rugi.
78

 Ganti kerugian yang dapat dituntut akibat dari 

wanprestasi adalah berupa ongkos (biaya, konsten), kerugian nyata 

(schaden), dan bunga (interessen), dan keuntungan yang akan diperoleh.
79

 

D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Yang dimaksud 

dengan jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat 

penjual dan pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban 

untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima 
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harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak 

menerima objek tersebut.
80

 

Jual beli dalam sistem common law dikenal dengan istilah sale.
81

 

Dengan istilah ini terkesan bahwa jual beli dalam sistem common law 

lebih menonjolkan aspek jualnya atau lebih menonjolkan tindakan atau 

perbuatan penjualnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
82

, jual beli 

adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang 

menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga 

barang yang dijual. Sedangkan menurut Hartono Soerjopratiknjo, 

perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan species dari genus 

perjanjian tukar menukar salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang 

dalam arti alat pembayaran yang sah. Didalam KUHPerdata istilah “harga” 

memiliki makna netral, tetapi dari substansi Pasal 1457 KUHPerdata, 

istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran 

yang sah.
83

 

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan mengenai unsur-unsur perjanjian jual beli, antara lain sebagai 

berikut:
84

 

                                                           
80

 Salim HS. op.cit, hlm 49 
81

 P.S Atiyah, Sale Of Goods, (London,: Pitman Book Limited, 1980), hlm 1 Obligations, 

Roman Foundation of the Civilian Tradition (Oxford:Oxford University Press, 1996), hlm 1 

Dikutip dari Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII 

Press, 2016), hlm 2 
82

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm 366 
83

 Hartono Soerjopratiknjo, Aneka Perjanjian Jual Beli, (Yogyakarta: Seksi Notariat, 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm 1 
84

 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 

2016), hlm 7 



50 

 

 

 

a. Adanya para pihak 

b. Ada barang yang ditransaksikan 

c. Ada harga; dan 

d. Ada pembayaran dalam bentuk uang. 

Perjanjian atau kontrak dapat dibedakan antara kontrak atau 

perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan. Kontrak obligatoir 

(obligatory contract) adalah kontrak dimana para pihak yang bersepakat 

mengikatkan dirinya bahwa salah satu pihak melakukan penyerahan benda 

kepada pihak lainnya. Menurut sistem KUHPerdata Indonesia, jual beli 

masuk kedalam kategori kontrak obligatoir. Kontrak jual beli baru 

melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jual beli belum 

mengakibatkan beralihnya hak milik benda dimaksud dari penjual kepada 

pembeli. Fase ini baru merupakan kontrak yang bersifat konsensual. Fase 

berikutnya adalah penyerahan. Setelah ada penyerahan baru hak milik atas 

benda dimaksud beralih kepada pembeli.  

Perjanjian jual beli berdasar KUHPerdata bersifat konsensual. 

Menurut Subekti, dalam perjanjian jual beli ini berlaku asas 

konsensualisme. Dengan asas ini, perjanjian jual beli telah lahir sejak 

tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang.
85

 Dengan terjadinya 

kata sepakat, maka jual beli telah terjadi, tetapi tidak berarti hak milik atas 

barang yang dijual telah beralih kepada pembeli. Perjanjian jual beli 

bersifat konsensual obligatoir, kata sepakat baru melahirkan hak dan 
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kewajiban. Hak milik atas barang yang dijual tersebut baru beralih kepada 

pembeli setelah adanya penyerahan. Sebelum adanya penyerahan hak 

milik atas barang yang dijual tersebut secara hukum belum beralih kepada 

pihak pembeli. 

2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 

Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli yaitu penjual dan pembeli. 

Penjual ialah mereka yang menjalankan usaha menawarkan sesuatu barang 

atau jasa kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah 

uang. Sedangkan pembeli ialah mereka yang menyanggupi untuk 

menerima penawaran dari seseorang (penjual). Atas kesediaan menerima 

penawaran tersebut ia sanggup mengeluarkan sejumlah uang.
86

 

3. Obyek Perjanjian Jual Beli 

Obyek dari perjanjian jual beli adalah prestasi, yaitu debitur 

berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. 

Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak 

berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Objek perjanjian jual beli 

berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata adalah semua benda dalam 

perdagangan. Benda yang dimaksud adalah benda yang berupa: 

a. Benda bergerak atau benda tidak bergerak 

b. Benda pakai habis atau dipakai habis 

c. Benda yang sudah ada atau yang akan ada 

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 
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Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hak dan kewajiban ini 

adalah: 

a. Hak yang diberikan kepada penjual untuk medesak pembeli membayar 

harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya 

kepada pembeli. 

b. Hak yang diberikan pembeli untuk mendesak kepada penjual 

menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga 

berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.
87

 

5. Proses Terjadinya Jual Beli 

Mengenai terjadinya perjanjian jual beli, berdasarkan ketentuan 

KUHPerdata dapat digambarkan dengan uraian dibawah ini. 

Terjadinya perjanjian jual beli berawal dari adanya penawaran. 

Penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usul dari suatu 

ketentuan perjanjian atau usul untuk menutup perjanjian kepada pihak 

lainnya yang menerima penawaran.
88

 Adapun penerimaan adalah 

persetujuan akhir terhadap suatu penawaran.
89

 Penawaran tersebut dapat 

berasal dari penjual maupun pembeli. Penawaran tersebut dapat dilakukan 

baik secara tertulis maupun lisan. Penawaran tersebut disampaikan kepada 

pembeli. Apabila penawaran tersebut diterima, maka terjadilah kata 

sepakat. Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan 

kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang 
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bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu 

harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.
90

 

Pernyataan kehendak dapat dituangkan secara eksplisit maupun implisit. 

Pernyataan kehendak secara implisit dapat dituangkan secara simbol atau 

diam-diam. Dengan adanya kata sepakat tersebut, pada saat itu pula lahir 

perjanjian jual beli.
91

 

Pada saat terjadi kata sepakat, perjanjian jual beli sudah mengikat 

kedua belah pihak. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa perjanjian jual 

beli memiliki karakter konsensual obligatoir. Perjanjian sudah melahirkan 

kewajiban dan hak bagi para pihak. Penjual wajib dan terikat untuk 

menyerahkan barang yang dimaksud dan pembeli wajib dan terikat untuk 

melakukan pembayaran.
92

 

Dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian 

tersebut maka masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan 

kewajibannya yang timbul dari perjanjian jual beli tersebut. Dalam 

perjanjian jual beli dapat diketahui bahwa terdapat proses terjadinya jual 

beli, hal ini berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan sebagai 

berikut: 

a. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, 

walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum 

dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi. 

                                                           
90

 J. Satrio, Dari Perjanjian Buku I... op.cit, hlm 175 
91

 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli... op.cit, hlm 31 
92

 Ibid, hlm 31 



54 

 

 

 

b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk 

sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, 

penjual terus terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan 

telah dinyatakan setuju. 

c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang 

muka. Kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli 

itu, meskipun pembeli memberikan uang muka tersebut pada penjual, 

atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.
93

 

E. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Komersial Elektronik (E-

commerce) 

1. Definisi Mengenai Transaksi Komersial Elektronik (E-commerce) 

Saat ini Transaksi Komersial Elektronik yang lebih dikenal dengan 

e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan 

internasional. Transaksi Komersial Elektronik (E-commerce) merupakan 

salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, 

konsep pasar tradisional dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu 

berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh dengan 

menggunakan internet). Electronic commerce pun telah mengubah cara 

konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan.94 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dijelaskan bahwa: 
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“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik 

lainnya”. Menurut Ridwan Khairandy, Electronic Commerce adalah 

konsep yang menjelaskan proses pembelian dan penjualan dari suatu 

produk barang dan jasa, dan informasi melalui jaringan komputer yang 

melingkupi internet.
95

 

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. Pada 

transaksi 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 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian 

yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.  

Kalakota dan Winston disadur dari Ridwan Khairandy dalam 

mendefinisikan e-commerce, melihat e-commerce dari berbagai macam 

perspektif, diantaranya: 

1. Perspektif komunikasi, e-commerce adalah penyerahan informasi 

produk barang atau jasa atau pembayaran melalui jaringan telepon, 

jaringan komputer, atau dengan maksud elektronik lainnya. 
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2. Perspektif pelayanan, e-commerce adalah aplikasi dari teknologi 

melalui transakasi bisnis otomatis dan aliran lainnya. Ataupun alat (a-

tool) yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan, konsumen dan 

manajemen untuk memotong biaya pelayanan, dan dapat memperbaiki 

kualitas barang dan mempercepat pelayanan. 

3. Perspektif on-line, e-commerce menyediakan kemampuan pembelian 

dan penjualan produk dan informasi di internet dan jasa on-line lainnya. 

Setelah pengertian e-commerce lebih lanjut Ridwan Khairandy 

menelaah definisi dari kontrak elektronik dapat diartikan sebagai segala 

data, informasi, atau catatan elektronik yang berkenaan dengan dua orang 

atau lebih yang memiliki implikasi hukum. Maksud dari kata “berkenaan” 

disini, tidak berarti catatan itu harus dibuat oleh dua orang. Biarpun dibuat 

oleh satu orang, namun jika sudah berurusan dengan orang lain, catatan 

elektronik itu dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik, yang mirip 

dengan perjanjian, dimana pada perjanjian bisa saja dibuat oleh satu orang, 

tetapi berakibat pada orang lain. Kesimpulannya bahwa transaksi 

elektronik menurut definisi diatas, juga mencakup kontrak digital, 

dokumen-dokumen yang memiliki implikasi hukum dalam hard disk atau 

flpooy disk, perintah transfer dana elektronik, pesan-pesan, EDI/Electronic 

Data Interchange, informasi pada website internet, electronic mail dan 

sebagainya. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari 

e-commerce, yaitu:
96

 

a. Adanya kontrak/perjanjian dagang 

b. Kontrak/perjanjian itu dilaksanakan dengan media elektronik 

c. Transaksi bersifat papes less 

d. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan 

e. Kontrak/perjanjian itu terjadi dalam jaringan publik 

f. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau www (world wide web) 

g. Kontrak/perjanjian itu terlepas dari batas yuridiksi nasional 

h. Mempunyai nilai ekonomis 

Pada transaksi 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 ayat (17) UU ITE dijelaskan bahwa: “Kontrak 

Elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau 

media elektronik lainnya”. Pasal 9 UU ITE menjelaskan bahwa “Pelaku 

usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus 

menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 

kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan “. Penjelasan pasal tersebut 

memaknai bahwa informasi yang menjelaskan hal tertentu menjadi syarat 

sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan atau jasa yang ditawarkan, 

seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. 
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Kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : “Transaksi 

elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para 

pihak”. Seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya, para pihak 

memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi 

melalui elektronik yang sifatnya internasional. 

Proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda 

dengan jual beli yang biasa dilakukan didalam dunia nyata. Transaksi jual 

beli melalui e-commerce biasanya akan didahului oleh penawaran jual, 

penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu 

mungkin terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website situs 

di internet atau melalui posting di mailing list dan newsgroup atau melalui 

undangan untuk para customer melalui model business to business.
97

 

2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce 

Pada dasarnya  syarat sahnya perjanjian jual beli sudah tertuang 

didalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat 

sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Hanya saja dalam 

jual beli e-commerce dilakukan melalui media internet, yang dapat 

mempercepat dan mempermudah transaksi jual beli tersebut. 

Dalam UU ITE juga menambahkan persyaratan lain, misalnya:
98

 

a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2) 
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b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi 

dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8) 

c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta 

bertanggungjawab (Pasal 15). 

Dalam PP PSTE juga mengatur mengenai syarat sahnya transaksi 

jual beli melalui elektronik, sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (2) PP 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik (PP PSTE) menyatakan bahwa: 

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: 

a. Terdapat kesepakatan para pihak; 

b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang 

mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Terdapat hal tertentu; dan 

d. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”. 

3. Hubungan hukum Antar Pihak Dalam E-Commerce 

Hukum Harus dapat menegaskan secara pasti hubungan-hubungan 

dari para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Hubungan hukum 

yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi 

antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga antara pihak-pihak 

dibawah ini:
99

 

a. Business to Businnes  
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Transaksi ini merupakan transaksi dimana kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi adalah perusahaan. Dalam transaksi jenis ini baik 

penjual maupun pembeli adalah sebuah perusahaan buka perorangan, 

biasanya diantara mereka sudah saling mengetahui satu sama lain dan 

sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Jual beli tersebut dilakukan 

untuk menjalin kerjasama diantara perusahaan. 

b.  Business to Customer  

Transaksi ini merupakan transaksi antara perusahaan dengan 

konsumen atau individu. Pada transaksi jenis ini disebarkan secara umum 

oleh konsumen dan konsumen berinisiatif melakukan transaksi. Sistem 

yang dipergunakan biasanya adalah sistem web, karena sistem ini umum 

dipakai oleh masyarakat. 

c. Customer to Customer 

Transaksi ini merupakan transaksi dimana individu saling menjual 

barang satu sama lain. 

d. Customer to Business 

Transaksi ini merupakan transaksi yang memungkinkan individu 

menjual barang kepada perusahaan 

e. Customer to Government 

Transaksi ini merupakan transaksi dimana individu dapat 

melakukan transaksi dengan pemerintah. 
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4. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-

Commerce) 

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet pada dasarnya 

merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar yang sama 

dengan transaksi jual beli konvensional. Hanya saja terletak pada media 

yang digunakan. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta 

adalah melalui internet. Mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli dengan 

sistem e-commerce ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:
100

 

a. Penawaran 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, penawaran merupakan suatu 

ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (invitation to 

enter into a binding agreement). 

b. Penerimaan 

Penerimaan dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. 

5. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce 

Dalam transaksi jual beli e-commerce, pihak-pihak yang terkait 

antara lain:
101

 

a. Penjual atau mercant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk 

melalui elektronik sebagai pelaku usaha. 

b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh 

undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku 
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usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk 

yang ditawarkan oleh penjual. 

c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada 

penjual atau pelaku usaha, karena transaksi jual beli ini secara 

elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab 

mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat 

dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank. 

d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. 

Transaksi e-commerce merupakan hubungan hukum yang dilakukan 

dengan memadukan jaringan (network) dari sistem informasi yang berbasis 

komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa 

telekomunikasi. 

6. Keuntungan dan Kerugian Menggunakan E-Commerce 

Manfaat jual beli dengan mengunakan media internet memang 

memiliki banyak keunggulan, salah satunya manfaat pengunaan sistem e-

commerce dalam suatu perusahaan adalah dapat meningkatkan pangsa 

pasar (market exposure). Transaksi e-commerce membuat semua orang di 

seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya 

dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu, 

sehingga setiap penjual dapat melebarkan pasarnya. Serta dapat 

menurunkan biaya operasional (operating cost) hal tersebut dikarenakan 

transaksi e-commerce merupakan transaksi yang sebagian besar 

operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya 
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operasional layaknya perusahaan konvensional tidak masuk dalam neraca 

perusahaan.
102

 

Perdagangan elektronik (e-commerce) menawarkan keuntungan 

bukan hanya bagi pihak perusahaan/penjual, tetapi juga bagi pihak 

konsumen/pelanggan dan masyarakat umum. Keuntungan bagi 

perusahaan/penjual adalah:
103

 

a. Tembus pasar internasional 

  Jangkauan internet yang tanpa batas membuka peluang usaha untuk 

bisa diakses konsumen dari berbagai penjuru dunia. 

b. Membidik konsumen yang lebih bervariasi 

Mengingat sekarang ini jaringan internet dapat diakses dengan mudah 

oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan menengah ke atas 

maupun menengah ke bawah. 

c. Mudah menargetkan pasar yang spesifik 

d. Waktu pemasaran 24 jan nonstop 

Penjual dapat memasarkan produk-produk yang akan dijual selama 24 

jam nonstop, berbeda dengan penjualan dengan sistem offline. 

e. Modal lebih sedikit 

Hanya bermodalkan komputer, modem, dan koneksi internet, tidak 

perlu menyewa tempat untuk usaha. 

f. Tidak perlu setiap saat menunggu 

Sedangkan keuntungan bagi konsumen adalah: 
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a.   Hemat waktu 

Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi, baik 

dari rumah, kantor, warnet, ataupun tempat-tempat lainnya. 

b. Kelengkapan barang dan variasi 

Karena faktor jarak, tidak semua perusahaan yang ada di kota kecil 

atau daerah menjual produk selengkap yang ada di kota besar. Sehingga 

dengan adanya e-commerce tidak mustahil beragam produk yang 

diinginkan pelanggan lengkap tersedia. 

c. Lebih nyaman 

Karena konsumen tidak perlu susah payah untuk memperoleh 

barang. Cukup dengan perangkat elektronik seperti komputer atau gadged, 

konsumen dapat membeli barang yang diinginkannya. 

d. Lebih murah 

Karena penjual tidak perlu menyewa tempat dengan harga yang 

mahal untuk usaha, maka tentunya biaya pengeluaranpun semakin 

berkurang, sehingga harganya lebih murah. 

e. Mudah membandingkan produk 

Pelanggan tidak perlu mendatangi dari satu tempat ke ketempat 

yang lain hanya untuk membandingkan harga. 

f. Mudah bernegosiasi 

g. Hemat uang transpot 

h. Tidak kenal waktu 
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Dan keuntungan untuk masyarakat umum adalah:
104

 

a. Mengurangi polusi dan kemacetan 

b. Membuka peluang kerja baru, dengan e-commerce maka akan 

memberikan peluang pekerjaan bagi mereka yang tidak buta 

teknologi 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan adanya e-

commerce maka akan merangsang seseorang yang tidak mengerti 

teknologi untuk lebih mempelajati komputer sehingga akan 

membantu meningkatkan sumber daya manusia di suatu daerah. 

Kerugian menggunakan e-commerce dalam melakukan transaksi 

jual beli antara lain:
105

 

a. Ketidaksesuaian barang biasanya membuat pelanggan kecewa 

dengan produk yang telah dibeli karena tidak sesuai dengan barang 

yang ada di dalam website, karena pembeli tidak melihat barang 

secara langsung 

b. Proses pengurusan yang terkadang sulit 

c. Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi, akan tetapi 

saat ini terjadi krisis kepercayaan terhadap masyarakat Indonesia 

sendiri 

d. Reputasi toko online yang buruk untuk wilayah Indonesia sendiri. 

Berikut ini beberapa fasilitas yang sering digunakan dalam 

transaksi elektronik:
106
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1. Electronic Mail (E-mail) 

Electronic Mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui 

internet. Fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang paling banyak 

diminati, dengan fasilitas ini dapat berkirim atau menerima e-mail dari dan 

ke pengguna internet di seluruh dunia. 

2. Kelompok Diskusi (Mailing List) 

Melalui fasilitas ini, berita atau file dikirim ke banyak pengguna 

sekaligus, sehingga pengguna dapat melakukan diskusi, ceramah, 

konferensi, atau seminar secara elektronik tanpa terikat oleh ruuang dan 

waktu 

3. FTP (File Transfer Protocol) 

Melalui software FTP, anda dapat mentransfer data/file dari satu 

komputer ke komputer yang lain. Proses mentransfer file dari sebuah 

komputer ke komputer kita disebut proses Download, sedangkan proses 

mentransfer file dari komputer kita ke komputer lain disebut Upload. 

4. World Wide Web 

World Wide Web disingkat Web adalah bagian yang menarik dari 

internet. Melalui Web, kita dapat mengakses informasi-informasi di situs-

situs web tidak hanya berupa teks, tapi juga gambar-gambar, sound, film, 

dan multimedia lainnya. 

7. Jenis-jenis Pembayaran E-commerce 
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Sistem pembayaran yang ada pada saat ini dapat dikategorikan 

menjadi 3 (tiga), yaitu:
107

 

a. Sistem Debit 

Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai 

rekening di suatu bank. Apabila ia akan melakukan suatu pembayaran, 

maka pembayaran itu akan diambil dari rekening tersebut dengan cara di 

debit. 

b. Sistem Kredit 

Sistem ini mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak yanh 

ketiga (kredit) baru kemudian kredit ini akan ditagih kepada orang yang 

bersangkutan. Penjual akan melakukan proses capture, yaitu meminta 

pembayaran dari pihak ketiga yang menjadi perantara. 

c. Sistem uang digital (e-money) atau electronic cash (e-cash) 

Sistem ini merupakan salah satu perkembangan yang paling akhir 

dalam internet payment. Sistem ini dalam penggunaannya mirip dengan 

pemakaian uang tunai dalam kehidupana sehati-hari. Dalam sistem ini 

uang tunai akan digantikan dengan digital token atau suatu nilai digital 

kepada penjual. Beberapa sistem memungkinkan penjual untuk langsung 

membelanjakan uang yang didapatnya untuk membayar suatu barang atau 

jasa. 

Pada transaksi e-commerce ini pembayaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan kartu kredit (credit card), kartu debit (debet card), cek 
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pribadi (personal check), atau transfer antar rekening. Setelah pihak 

pembeli mengisi formulir elektronik tersebut, maka perusahaan yang 

memiliki situs akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi 

pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Hasil dari proses 

pengecekan di atas secara otomatis akan “diinformasikan” kepada penjual 

melalui situs perusahaan. Jika berhasil, maka pembeli dapat melakukan 

proses berikutnya, menunggu barang dikirimkan secara fisik ke lokasi 

konsumen atau konsumen dapat melakukan download terhadap produk-

produk digital. Jika proses pengecekan tadi gagal, maka pesan kegagalan 

tersebut akan diberitahukan melalui situs yang sama atau langsung ke e-

mail pembeli.  

Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Para pihak yang melakukan transaksi 

elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. 

Pengertian sistem elektronik tercantum pada Pasal 1 ayat (5) undang-

undang tersebut, yaitu adalah serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, 

dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Undang-undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008 merupakan 

dasar hukum utama bagi e-commerce di Indonesia. Perjanjian elektronik 

dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama 

dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat 
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(1) UU ITE yang berbunyi: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke 

dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Pasal 19 UU ITE 

menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus 

menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi, sebelum 

melakukan transaksi elektronik, para pihak harus bersepakat untuk 

menggunakan sistem elektronik untuk melakukan transaksi. Setelah para 

pihak bersepakat, pihak pembeli harus cukup mempelajari ketentuan-

ketentuan yang diisyaratkan pihak penjual.  

Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan 

dalam beberapa tahap, sebagai berikut :  

a. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui 

website pada internet.  

b. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.  

c. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

d. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah 

pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, 

dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. 

Maka dalam hal ini transaksi pre order baru terjadi jika adanya 

penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan 

untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. 

Pasal 5 ayat (2) UU ITE  menyebutkan “Persetujuan atas penawaran 

transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 
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dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Dalam jual beli 

elektronik tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi walaupun 

dalam transaksi ini kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak 

bertemu langsung.  

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam 

KUH Perdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model 

transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi 

seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak 

diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian 

jual-beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku sebagai dasar 

hukum aktifitas e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan 

transaksi e-commerce tersebut terjadi wanprestasi, maka para pihak dapat 

mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


