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BAB III 

 WANPRESTASI DALAM KONTRAK PRE ORDER  

MELALUI LAYANAN INTERNET 

 
A. Bentuk Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet 

Perjanjian jual beli melalui internet pada dasarnya sama dengan 

perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi ketika ada 

kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga 

atas barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya pada media yang 

digunakan. Jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu 

langsung di suatu tempat untuk menyepakati apa yang akan dipergangkan 

serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut, sedangkan dalam e-

commerce proses transaksi yang terjadi memerlukan media internet 

sebagai media utamanya. Transaksi elektronik sebagai fenomena baru 

tidak terlepas dari hukum perdata (privat), karena transaksi elektronik juga 

memiiki aspek hukum perjanjian di Indonesia yang masih mengacu pada 

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). 

Semua transaksi e-commerce yang memenuhi syarat pasal 1320 

KUHPerdata diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. 

Dalam transaksi e-commerce dimana para pihak tidak bertemu langsung, 

unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para 

pihak tidak mengetahui kecakapan lawannya termasuk umur atau 
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kedewasaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 tentang kedewasaan. 

Dalam transaksi e-commerce juga mensyaratkan syarat tertentu mengenai 

batasan umur ketika bertransaksi bagi pihak yang akan melakukan 

kesepakatan, meskipun pada prakteknya sulit dibuktikan. 

Segi hukum yang dapat terlihat dan hal yang terpenting adalah 

kapan terciptanya suatu perjanjian. Salah satu unsur perjanjian, karena 

Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental, maka menggunakan 

KUHPerdata, dan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ialah 

sebagai suatu kesepakatan. Jika kesepakatan itu diberikan secara tertulis, 

maka berhadapan dengan kontrak atau perjanjian yang tertulis. Sebaliknya 

jika kesepakatan itu secara lisan, berhadapan dengan kontrak lisan. Baik 

kontrak tertulis maupun kontrak lisan, melahirkan suatu perikatan, dalam 

arti jika salah satu pihak tidak melaksanakannya, pihak yang lain dapat 

menuntut pemenuhannya. Kontrak pre order lahir ketika sudah terjadi 

kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. 

Mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, ada 

beberapa teori yaitu:
108

 

a. Teori ucapan (uitingtheorie) 

Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima penawaran 

menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. 

b. Teori pengiriman (verzendtheorie) 
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Kesepakatan terjadi pihak yang menerima penawaran mengirimkan 

telegram. 

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) 

Kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan mengetahui 

adanya penerimaan. 

d. Teori penerimaan (ontvangstheorie) 

Kesepakatan terjadi pihak yang menawarkan menerima jawaban 

langsung dari pihak lawan. 

Adapun kontrak tidak dilakukan diatas kertas melainkan dilakukan 

melalui media elektronik, tidak memerlukan kehadiran para pihak di suatu 

tempat, namun di dunia maya dengan jalan tawar menawar melalui click to 

click. Terdapat beberapa cara yang umumnya dilakukan untuk 

memperlihatkan dan menunjukkan syarat-syarat serta klausul-klausul yang 

terdapat didalam suatu kontrak elektronik, yaitu:
109

 

a. Penyertaan klausul dan syarat-syarat dari suatu kontrak secara langsung 

dan bukannya diberikan pada sambungan lain 

b. Penyertaan syarat-syarat dari kontrak pada halaman sambungan 

berikutnya yang berhubungan langsung dengan halaman tersebut 

c. Memperlihatkan syarat-syarat kontrak tersebut dibagian bawah dari 

halaman elektronik tersebut 

d. Memperlihatkan syarat-syarat kepada para pelanggan dalam bentuk 

interaktif dalam mana para pelanggan harus memperlihatkan dan 

                                                           
109

 Hasanusin, Ibid, hlm 65 



74 

 

 

 

membacanya dengan seksama secara keseluruhan sebelum akhirnya 

memutuskan untuk menerimanya, umumnya hanya dengan cara clicking 

of the “submit and accept above terms button”. 

Berikut langkah-langkah sistem pre order:
110

 

1. Tahap Order/Promo 

Saat tahap order/promo berlangsung, pembeli akan mengisi 

form yang telah ditentukan. Jika sudah melakukan order, penjual akan 

melakukan konfirmasi. Setelah kuota order sudah terpenuhi (kuota 

biasanya tergantung dari masing-masing produk). Pembeli akan disms 

untuk nomor rekening pembayaran dan mulai melakukan pembayaran. 

2. Tahap Pembayaran 

Pembayaran dilakukan saat produk yang di order sudah 

memenuhi kuota dan siap untuk diproduksi. Pembeli bisa melakukan 

pembayaran ke rekening yang dimaksud. Setelah melakukan 

pembayaran, pembeli melakukan konfirmasi. Jika pembayaran sudah 

masuk, penjual akan mengkonfirmasi 

3. Tahap Produksi 

Lama produksi barang yang diorder pembeli tergantung 

masing-masing produk. Jika produk sudah selesai di produksi, produk 

langsung dikirimkan  ke pembeli yang sudah melunasi 

pembayarannya. 

4. Tahap Pengiriman 
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Setelah pengiriman barang dilakukan, pembeli akan disms 

konfirmasi jika barang sudah dikirim dan diberikan nomor resi 

pengiriman. Lama pengiriman tergantung dari agen pengiriman. 

 

 

 

Bagan Kontrak Pre Order: 

Pembeli       Penjual 

 

   

 

  

 

    View Item   New Order  (bayar 50% dari harga)    Check Order  

 

        Confirm Payment 

Menurut R. Subekti, wanprestasi ada empat macam bentuk, yaitu:
111

 

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi 

kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perikatan 

Contoh kasus wanprestasi, toko kue (cakes) online menjanjikan 

untuk mengantar pesanan dalam waktu tiga hari setelah pesanan 

diterima. Akan tetapi sampai pada waktu yang telah dijanjikan 

tersebut, penjual tidak mengirimkan cakes  yang telah dipesan. Akibat 
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hal tersebut penjual telah melakukan wanprestasi, karena tidak bisa 

melakukan apa yang telah disanggupinya. 

b. Berprestasi tapi tidak semestinya menurut kualitas yang ditentukan 

dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang 

Contoh kasus, seorang pembeli memesan kaos melalui online. 

Pada saat memesan, pembeli melihat contoh bentuk kaos yang 

ditawarkan di layar monitornya. Lalu pembeli memesan. Tetapi setelah 

kaos di kirim sampai ke tempat pembeli, kaos tidak sesuai seperti pada 

gambar. Karena itu penjual dikatakan wanprestasi karena tidak 

melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya. 

c. Berprestasi tapi tidak tepat waktu atau terlambat 

Contoh kasus, seorang pembeli memesan buku dari toko 

online. Pesanan tersebut harusnya sampai dalam waktu tiga hari, tetapi 

ternyata pesanan tersebut baru sampai pada hari kedelapan. Karena hal 

itu penjual dikatakan wanprestasi. Tetapi karena barang yang dipesan 

masih dapat dipergunakan maka wanprestasi ini digolongkan 

wanprestasi yang terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan 

Contohnya, penjual yang berkewajiban untuk tidak 

menyebarkan ke khalayak umum tentang identitas dan data diri 

pembeli, tetapi penjual telah melakukan hal tersebut. Karenanya 

penjual dikatakan wanprestasi 
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Bentuk wanprestasi yang biasa terjadi dalam transaksi pre order 

yaitu, contoh kasus, pembeli akan membeli kaos melalui sistem pre order, 

dalam transaksi pre order pembeli (kreditor) harus menyerahkan uang 

muka  kepada penjual (debitor) sebagai tanda jadi minimal 50 % dari 

jumlah biaya yang harus dibayarkan. Setelah barang jadi, pembeli 

melunasi kekurangan uang dari uang muka yang telah diserahkan. Barulah 

barang dikirimkan ke alamat pembeli. Namun pada kenyataannya, setelah 

pembayaran telah dilunasi penjual tidak segera mengirimkan barang. 

Disini penjual telah melakukan wanprestasi. 

Kasus yang lain, pembeli akan membeli sebuah sepatu dengan 

sistem pre order. Pembeli langsung mentransfer keseluruhan harga ke 

rekening penjual. Di sini pembeli memesan sepatu warna putih. Pada 

waktu barang dikirim, ternyata warna sepatu yang diikirim adalah warna 

hitam. Pembeli kecewa karena warna sepatu yang dikirim oleh penjual 

tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Penjual telah melakukan 

wanprestasi. 

Bentuk wanprestasi yang lainnya yaitu pembeli membeli 

handphone secara pre order pada bulan September dengan memakai free 

flip wallet. Pada saat handphone dikirim, disertakan bahwa flip wallet akan 

dikirim bulan Oktober. Awalnya pembeli tidak masalah, namun dua hari 

kemudian penjual memberi kabar tanpa ada permintaan maaf bahwa flip 

walletnya akan dikirim bulan November. Pembeli merasa kecewa karena 

penjual tidak menepati janji. 
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Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik 

tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau 

pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, 

oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar 

dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. 

Disamping itu, penjual atau pelaku usaha juga harus menawarkan produk 

yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang 

ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersebunyi, 

sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk 

diperjualbelikan.
112

 

Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa 

yang telah dibeli oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual 

beli yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang 

membelinya. Di sisi lain, seorang penjual (merchant) memiliki hak untuk 

mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang 

dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan 

pembeli atau konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan 

transaksi jual beli melalui elektronik ini. 

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga 

barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga 

yang telah disampaikan dan disepakati antara penjual dan pembeli 
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tersebut, selain itu pembeli atau konsumen harus memberi data identitas 

diri yang sebenar-benarnya kepada penjual (merchant). Di sisi lain, 

pembeli atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap 

atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat 

perlindungan hukum atas perbuatan penjual (merchant) yang beritikad 

tidak baik. 

Dalam perdagangan melalui e-commerce baik penjual dan pembeli 

sering kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi 

menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui e-commerce ini 

dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat 

transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun 

pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan 

kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.  

 

B. Penyelesaian Wanprestasi Antara Penjual dan Pembeli Dalam Kontrak 

Pre Order  

Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi pre order di atas, di sini 

kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian 

baik dengan atau tanpa ganti rugi. Ketika debitor wanprestasi, maka 

kreditor secara tidak langsung dihadapkan kepada berbagai persoalan 

hukum berkaitan dengan terlanggarnya hak-hak sebagai konsumen. Akan 

tetapi di dalam kontrak dikenal dengan prinsip keseimbangan, yakni 

keseimbangan antara pihak yang dirugikan dengan kepentingan dari pihak 
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yang melakukan wanprestasi. Untuk menjaga kesimbangan, kepada pihak 

yang telah melakukan wanprestasi juga diberikan hak-hak atau 

perlindungan tertentu. 

Walaupun debitor yang telah melakukan wanprestasi diharuskan 

membayar ganti kerugian pada kreditor, namun undang-undang masih 

memberikan pembatasan-pembatasan, yaitu dalam hal ganti kerugian. 

Pembatasan-pembatasan itu sifatnya sebagai perlindungan undang-undang 

terhadap debitor dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditor. 

Pembatasan-pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 1247 dan 1248 

KUHPerdata.
113

 Berdasarkan ketentuan dari pasal ini dapat diketahui ada 

dua pembatasan kerugian, antara lain: 

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan; 

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).
114

 

Bentuk ganti rugi dalam hal wanprestasi lazimnya digunakan ialah 

uang.
115

 Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan dalam 

bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan keadaan semula (in natura), dan 

larangan untuk mengulangi.
116

 

Dalam UU ITE mengatur mengenai penyelesaian sengketa jika 

terjadi wanprestasi. Sejak kapan debitur dinyatakan wanprestasi, persoalan 

ini sangat penting karena wanprestasi mempunyai akibat hukum tertentu 

bagi debitor yang bersangkutan. Dalam praktik di masyarakat, untuk 
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menentukan seorang debitor wanprestasi kadang-kadang tidak selalu 

mudah, oleh karena debitor harus memenuhi prestasi tidak selalu 

ditentukan dalam perjanjian.  

Untuk menyelesaikan kasus wanprestasi dalam transaksi pre order 

di atas, UU ITE sudah memberikan regulasi mengenai permasalahan yang 

mungkin terjadi dalam perdagangan melalui e-commerce ini, namun pada 

kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui 

pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan 

yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat 

ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika 

diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai 

transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi 

pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada 

aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya 

untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri.  

Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Setiap orang dapat 

mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem 

elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan 

kerugian”. Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Masyarakat dapat 

mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang 
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menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi 

informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan”. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “gugatan 

perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Selain penyelesaian 

gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat 

menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian 

sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 

Di dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya 

telah dibahas juga mengenai forum dan penyelesaian sengketa, yaitu: “Para 

pihak memiliki kewenangan menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau 

lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani 

sengketa dari transaksi elektronik (ayat 4). Apabila para pihak tidak 

melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), 

maka akan didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional (ayat 

5). 

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara online, berdasarkan 

UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk membeli barang 
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secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi 

merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan 

dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan 

tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan 

ketentuan jual beli secara online yang dapat penulis katakan juga sebagai 

salah satu bentuk kontrak elektronik. 

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang konsumen 

lakukan, konsumen dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP 

PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

transaksi elektronik. 

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE 

menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem 

Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan 

dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pada ayat 

berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan 

kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Selain itu juga di 

dalam Pasal 49 ayat (4) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha wajib 

menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim. 

Wanprestasi  termasuk dalam jenis perkara perdata, oleh karena itu 

penyelesaian perkaranya didasarkan pada prosedur penyelesaian perkara 

menurut hukum acara perdata. Wanprestasi mempunyai akibat yang 

penting sebab wanprestasi adalah ingkar janji, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian bagi yang berhak, dalam ketentuan Pasal 1480 jo 
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Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, disebutkan bahwa jika penjual tidak 

menyerahkan barang yang diperjualbelikan karena lalai, maka pembeli 

mempunyai hak dan dapat menuntut penjual untuk: 

1. Memenuhi perjanjian; 

2. Memenuhi perjanjian dengan ganti rugi; 

3. Pemberian ganti rugi; 

4. Pembatalan perjanjian; 

5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. 

Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa juga 

dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau 

arbitrase.  

Dalam UU ITE mengatur tentang penyelesaian sengketa jika 

terjadi wanprestasi. Pasal 39 ayat (2) UU ITE berbunyi: “Selain 

penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para 

pihak dapat menyelesaiakan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga 

penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 

Dalam transaksi e-commerce, banyak hal yang menimbulkan suatu 

sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menurunkan 

kepercayaan konsumen terhadap sistem e-commerce tersebut, sehingga 

diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan 

efisien. Kurang jelasnya ketentuan dalam UU ITE dalam menyelesaikan 
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kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet, sehingga 

dalam hal ini konsumen banyak yang tidak membawa kasus tersebut ke 

pihak berwajib. Pengetahuan yang dimiliki oleh pihak yang berwenang 

dalam menyelesaikan kasus yang terjadi melalui internet yaitu masih 

terbatas dikarenakan jangkauan internet sangat luas dan tanpa batas. 

Meskipun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi karena 

alasan-alasan keterlambatan atau yang lainnya, kepentingan pihak yang 

melakukan wanprestasipun harus dilindungi. Dalam hukum kontrak dikenal 

dengan prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara kepentingan 

pihak yang dirugikan dengan kepentingan pihak yang melakukan 

wanprestasi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan 

wanprestasi antara lain sebagai berikut:
117

 

1. Mekanisme tertentu untuk memutuskan kontrak 

Agar pemutusan kontrak tidak dilakukan secara sembarangan, 

meskipun pihak yang lainnya telah melakukan wanprestasi, maka 

hukum memutuskan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan kontrak 

tersebut, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUHPerdata) 

b. Kewajiban memutuskan kontrak timbal balik lewat pengadilan 

(Pasal 1266 KUHPerdata). 

2. Pembatasan untuk pemutusan kontrak 
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Seperti dijelaskan bahwa jika salah satu pihak melakukan 

wanprestasi, maka pihak tersebut berhak untuk memutuskan kontrak yang 

bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan kontrak oleh 

pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa 

restriksi yuridis berupa: 

a. Wanprestasi harus serius 

b. Hak untuk memutuskan kontrak belum dikesampingkan 

c. Pemutusan kontrak tidak terlambat untuk dilakukan 

d. Wanprestasi disertai unsur kesalahan. 

Transaksi melalui media internet yang dilakukan secara tidak 

langsung, menyebabkan dalam hal proses pembuktian perbuatan yang 

melanggar dengan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh penjual masih 

sulit, karena bukti-bukti transaksi melalui media elektronik tidak seperti 

bukti-bukti yang biasanya.  Bertolak pada syarat sahnya suatu kontrak 

elektronik yang dalam hal ini berada ketentuannya dalam PP PSTE masih 

ada yang belum terpenuhi oleh penjual, dimana mengenai hal tertentu tidak 

dipenuhi. Sebagai contoh jual beli pre order di atas, yang ternyata barang 

tersebut tidak dikirimkan dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan, sehingga pasal syarat sahnya suatu kontrak elektronik dalam 

transaksi jual beli pre order tersebut tidak terpenuhi. Padahal ketentuan 

syarat sahnya suatu perjanjian yang juga syarat sahnya kontrak elektronik 

yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan jual beli yang terutama 

dilakukan melalui internet.  
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Mengenai kerugian yang diterima oleh pembeli, selain tidak menerima 

barang, pembeli juga dapat mengalami kerugian lainnya dalam hal apabila 

barang tidak sesuai atau memiliki cacat tersembunyi. Mengenai hal ini dalam 

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE menyatakan bahwa: “Pelaku usaha wajib 

memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang 

yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau cacat tersembunyi.” 

  Akan tetapi dalam kenyataannya hanya beberapa pelaku usaha 

yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan  dalam PP PSTE 

tersebut, sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya tersebut 

menyebabkan banyak konsumen yang mengambil pilihan untuk meminta 

pertanggungjawaban secara pidana yang dianggap paling efektif untuk 

meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha atas dilanggarnya hak-

hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet. 

  Melihat dari uraian pasal tersebut terlihat bahwa dalam kasus 

wanprestasi, penjual tidak memberikan informasi apapun, sehingga dengan 

begitu penjual telah melakukan wanprestasi. Penulis masih beranggapan 

bahwa tanggungjawab penjual dalam hal penggantian kerugian atau 

memberikan ganti rugi kepada pembeli belum ada, hanya dalam tanggung 

jawab pidana yang dilakukan oleh penjual. Maka konsumen dalam hal ini  

belum mendapatkan pemenuhan haknya . 

  Oleh karena itu ada baiknya jika UU ITE serta PP PSTE dapat 

mengatur secara khusus mengenai kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli 

melalui internet, serta UU ITE dapat mengatur mekanisme transaksi jual beli 
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melalui internet lebih jelas lagi agar dalam pemecahan masalah mengenai 

wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dapat memiliki kepastian 

hukumnya, dan mengenai hak-hak pembeli yang harus terpenuhi. 

  Mengenai kerugian yang diterima konsumen selain tidak 

menerima barang, konsumen juga dapat mengalami kerugian lainnya 

dalam hal apabila barang tidak sesuai dan/atau memiliki cacat 

tersembunyi. Mengenai hal ini di dalam Pasal 49 ayat (3) PP PSTE 

menyatakan bahwa: 

“Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen 

untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai 

dengan perjanjian atau cacat tersembunyi.” 

 

Akan tetapi dalam kenyataannya hanya beberapa pelaku usaha 

yang melaksanakan kewajibannya tersebut menyebabkan banyak 

konsumen yang mengambil pilihan untuk meminta pertanggungjawaban 

secara pidana yang dianggap paling efektif untuk meminta 

pertanggungjawaban kepada pelaku usaha atas dilanggarnya hak-hak 

konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet. Dikarenakan dalam 

hal ganti rugi  atau pemberian kompensasi oleh pelaku usaha kepada 

konsumenpun sulit untuk dilaksanakan dikarenakan banyak faktor yang 

menghalanginya seperti sulitnya menghubungi pelaku usaha. Jangkauan 

internet yang luas dan tanpa batas serta terdapatnya account-account palsu 

yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya dalam 

transaksi jual beli melalui internet sehingga menyebabkan sulit untuk 
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dimintai pertanggungjawaban karena sulit untuk menemukan pelaku usaha 

yang menggunakan identitas fiktif. 

Penulis juga menemukan di internet banyak pengaduan dari 

konsumen atau pembeli tentang penipuan dan kerugian konsumen yang 

membeli barang melalui internet tetapi sulit bagi penulis untuk 

menemukan data tentang kasus jual beli melalui internet. Begitu pula pada 

UU ITE, tidak dengan khusus mengatur tentang jual beli melalui internet 

terutama mengenai wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari 

wanprestasi. Dimana PP PSTE merupakan lex specialis dari UU ITE, 

namun dalam PP PSTE ini hanya mengatur tentang kewajiban secara 

umum, akan tetapi dalam hal timbulnya kerugian dalam transaksi jual beli 

melalui internet tidak diatur secara pasti, sehingga dalam hal ini konsumen 

banyak yang mengambil jalan untuk langsung melaporkan ke kantor 

kepolisian. 

Di dalam UU ITE serta PP PSTE ini mengenai ketentuan tanggung 

jawab pelaku usaha dalam hal mengakibatkan kerugian harus diatur lebih 

lanjut untuk menciptakan suatu kepastian yang dapat memberikan suatu 

perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian yaitu konsumen. 

Sehingga dengan begitu pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha kepada 

konsumen tidak berupa tanggung jawab secara pidana saja yang dapat 

dilaksanakan tetapi tanggung jawab lain juga harus dipenuhi, karena 

apabila tidak ada penggantian kerugian bagi konsumen menyebabkan hak-

hak konsumen tidak dapat dipenuhi. 
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Oleh karena itu pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha 

dalam hal terjadi kerugian akibat tindakan atau perbuatan dalam transaksi 

jual beli melalui internet harus memiliki ketentuan yang mendukung 

terutama dalam UU ITE serta PP PSTE. Hal ini dimaksudkan agar para 

pihak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan transaksi jual 

beli melalui internet. 

Transaksi e-commerce harus memiliki kemampuan untuk dapat 

menjamin suatu keamanan dan keandalan terhadap arus informasi. Pihak-

pihak yang terlibat didalam suatu transaksi harus memiliki kepercayaan 

yang tinggi terhadap jaringan yang digunakan, sehingga pelaku usaha 

perlu menyediakan jaringan sistem yang cukup memadai untuk 

mengontrol keamanan transaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


