
 
 

 1   
                                                                                           Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dengan perkembangan teknologi tidak saja menguntungkan pihak 

konsumen saja dengan mempermudah mendapatkan barang yang 

dibutuhkan, namun pihak produsenpun dapat mendapatkan keuntungan 

dengan cara memperkecil resiko modal yang dikeluarkan. Perdagangan 

melalui jaringan internet ini ada berbagai macam salah satunya adalah pre 

order. Pre order  berasal dari singkatan  purchase  by order, perdagangan 

ini menitik beratkan pembayaran yang harus di lakukan konsumen sebelum 

memesan kebutuhan yang diinginkan. Dahulu pemesanan melalui sistem pre 

order ini dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara pembeli dan 

penjual, komunikasi tersebut dilakukan dengan cara konvensional yaitu 

bertemu secara langsung atau melalui alat komunikasi seperti surat atau 

telepon. Namun sejak kehadiran internet, para pedagang telah berusaha 

membuat toko online dan menjual produk kepada mereka yang sering 

menjelajahi dunia maya (internet), para pelanggan dapat mengunjungi toko 

online (online store) dengan mudah dan nyaman bahkan mereka dapat 

melakukan transaksi dimanapun. Bisnis online juga sama seperti kegiatan 

bisnis lain yang sudah biasa dilakukan sehari-hari, bedanya dengan bisnis 

konvensional dalam bisnis online ini segala kegiatan bisnis dilakukan secara 

online dengan menggunakan media internet. Karena hubungan antara para 

pelaku usaha dengan konsumen dalam dunia bisnis berorientasi pada dalil 
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efisiensi maka dalam merealisasikan hubungan tersebut cenderung dicari 

bentuk atau model hubungan yang praktis, hal inilah yang menyebabkan 

pelaku usaha dan konsumen dalam dunia bisnis saat ini mulai beralih ke 

perdagangan secara online.  

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi 

sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan 

menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam 

hubungan kontraktual para pihak. Asas ini di latar belakangi oleh paham 

individualisme yang secara embrional lahir dari zaman yunani. Sistem 

terbuka buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya 

disebut KUH Perdata ini tercermin dari substansi Pasal 1338 (1) KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa, ”semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” menurut 

subekti cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan 

menekankan perkataan perjanjian.
1
 Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat 1 itu 

seolah-olah membuat suatu pernyataan proklamasi bahwa kita 

diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita 

sebagaimana mengikatkannya undang-undang pembatasan terhadap 

kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan 

kesusilaan. Istilah semua didalamnya terkandung asas partij autonomie; 

freedom of contract; beginsel van de contract vrijhed memang sepenuhnya 

menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian 

                                                           
1
 Subekti, Aneka Perjanian, Alumni, Bandung, 1995, hlm 4. 
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yang akan mereka buat, termasuk penuangan dalam bentuk kontrak standar.
2
 

Kebebasan berkonrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak 

untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun serta dengan 

isi dan substansi sesuai dengan yang diinginkan para pihak. 

Pebisnis pre order di bidang online shop dalam memasarkan 

produknya selalu membuat format perjanjian baku. Di dalam perjanjian 

baku ini ada yang merugikan konsumen dan ada yang menguntungkan 

konsumen. Namun, seringkali di temukan bahwa klausal perjanjian baku 

yang merugikan (selanjutnya di sebut klausal eksonerasi) tidak sesuai 

dengan penempatan klausal yang di haruskan dalam setiap perjanjian baku. 

Mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan 

dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara sepihak dan ketentuan-

ketentuan penanda tanganan atas dokumen-dokumen yang telah 

dipersiapkan lebih awal oleh pengembang, tercantum dalam surat 

pemesanan yang sering disebut perjanjian baku. 

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-

klausulnya di bakukan dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai 

peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan
3
 Perjanjian semacam 

itu cenderung secara substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-

hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak 

lainnya terpaksa menerima keadaan itu karenanya posisinya yang lemah.
4
 

                                                           
2
 Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, 

Kencana, Jakarta, 2010, hlm 110. 
3
 Celina Tri. S.K, Op. cit, hlm 139. 

4
 Rahman Hassanudin, Legal Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm 134. 

Jeremy Agustian M,Perlindungan Hukum Perjanjian Online  Pre Order Dengan Unsur Accidentalia Dikaitkan Dengan 
 Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Penelitian Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam), 2018 
UIB Repository©2018



4 

 

                                                                                              Universitas Internasional Batam 

Seringkali ketika melakukan suatu transaksi akan ada perikatan yang 

muncul dari perjanjian jual beli tersebut dengan menandatangani/menyetujui 

suatu kontrak baku yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penjual 

sehingga hal ini menyebabkan kedudukan antara pihak penjual dan pihak 

pembeli menjadi tidak seimbang dalam perjanjian jual beli tersebut, karena 

sangat memberatkan pihak pembeli maka perjanjian ini dikenal  perjanjian 

baku yang menjerat konsumen atau perjanjian eksonerasi. Perjanjian ini 

sering di temukan dan di perbolehkan. Tetapi peneliti menemukan  ada 

klausula yang menjerat tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya di terapkan 

pada undang-undang dalam penempatan kontrak perjanjian dan menilai 

bahwa klausula itu tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian di Indonesia. 

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu 

perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat-syarat perjanjian pun dalam Pasal 

1320 KUH Perdata yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Selain syarat hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas hukum 

perjanjian yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, yaitu asas 

kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Asas kebebasan berkontrak 

adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh 

membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak 
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bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
5
 

Sedangkan asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk 

menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum 

perjanjian yang dikenal dalam di dalam KUH Perdata yang berdasarkan 

pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir 

bangsa Indonesia pada pihak lain.
6
 

Dalam pembuatan perjanjian apapun yang didasari oleh asas 

kebebasan berkontrak tetap harus memperhatikan unsur-unsur yang harus 

ada dalam suatu perjanjian, antara lain: 

1. Unsur Essentialia, adalah unsur yang harus ada agar kontrak itu lahir, 

maksudnya adalah unsur yang membangun kontrak itu sendiri. Jika 

unsur ini tidak ada, maka perjanjian tidak akan lahir atau ada.  

2. Unsur Naturalia, adalah unsur yang tidak dicantumkan dengan tegas 

dalam suatu kontrak, tetapi ada dan dianggap ada oleh para pihak, 

merupakan sifat bawaan (natuur). 

3. Unsur Accidentalia, adalah unsur yang timbul berdasarkan janji yang 

tegas antara para pihak. 

Kota Batam sebagai salah satu Kota yang peningkatan penduduknya 

cukup signifikan dimana pemesanan barang secara pre order keluar daerah 

banyak sekali permintaannya, penelitian skripsi ini mengambil objek di 

Kota Batam di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam. 

                                                           
5
 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006, 

hlm 25. 
6
 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 29. 
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Dengan beberapa kasus pembelian online yang ada,  Keberadaan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Batam ini merupakan amanat 

dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

yang kemudian dipertegas oleh keputusan presiden Nomor 23 tahun 2006 

tentang pembentukan BPSK Kota Batam. Badan penyelesaian sengketa 

konsumen kota Batam yang kelahirannya oleh pemerintah kota Batam telah 

dirintis sejak ditetapkannya undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Namun 

demikian badan ini baru terbentuk dan dilantik pada Tahun 2006 oleh Wali 

Kota Batam. Dengan fungsi utama yaitu menangani dan menyelesaikan 

sengketa konsumen diluar pengadilan. Sejak kelahirannya, BPSK Kota 

Batam beranggotakan 9 (Sembilan) orang anngota, terdiri dari 3 (orang) dari 

unsure pemerintah, 3 (tiga) orang pelaku usaha, dan 3 (tiga) orang unsure 

konsumen serta dibantu oleh 5 orang sekretaruat dari unsur pemerintah. 

Untuk menjadi anggota BPSK tersebut harus memenuhi persyaratan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI);  

b. Berbadan sehat;  

c. Berkelakuan baik; 

d.  Tidak pernah dihukum karena kejahatan; 

e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan 

konsumen;  

f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 

Sedangkan pengangkatan anggota BPSK dan sekretariat BPSK 

ditetapkan oleh menteri dengan jumlah anggota sedikit-dikitnya 3(tiga) 
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orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. VISI Dan MISI Badan 

Penyelesaiang Sengketa Konsumen Kota Batam. VISI Berlandaskan iman 

dan taqwa, BPSK Kota Batam memberikan keadilan dalam mewujudkan 

perlindungan konsumen demi terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kota 

Batam. MISI Melaksanakan penaganan dan penyelesaian sengketa 

konsumen dengan cara kosiliasi, mediasi dan arbitrase, Memberikan 

konsultasi perlindungan konsumen, Sosialisasi tentang penyelesaian 

sengketa konsumen, Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, 

Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap sengketa perlindungan 

konsumen, Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

Dalam fokus bahasan penelitian ini penekanan lebih kepada penerapan 

unsur accidentalia dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan 

Penyelesaian Konsumen Kota Batam yang merupakan kesepakatan dan janji 

yang tegas antara para pihak dalam suatu perjanjian. Namun pada 

prakteknya di dalam perjanjian pre order yang sifatnya online umumnya 

pihak pembeli tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi 

mengenai ketentuan accidentalia yang seharusnya ada dinyatakan secara 

tegas, sehingga kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli pada 

saat terjadi jual beli. Hal ini terjadi pada salah seorang pembeli produk alat 

komunikasi di salah satu situs belanja online yang ada di Indonesia, contoh 

kasus ini bermula pada saat pembeli misalnya tuan A melakukan pemesanan 

terhadap sebuah produk alat komunikasi terbaru beserta aksesori 
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tambahannya berupa memory card dan aplikasi program melalui situs 

belanja online lazada.com, setelah selesai melakukan pemesanan terhadap 

produk alat komunikasi beserta aksesori yang diinginkannya kemudian tuan 

A melakukan pembayaran terhadap barang pesanannya sesuai dengan syarat 

dan ketentuan penggunaan dan syarat dan ketentuan penjualan yang 

sebelumnya telah ditetapkan secara sepihak oleh situs belanja online 

tersebut. Pada klausul syarat dan ketentuan penjualan angka 2.10.2 tentang 

tidak ada pernyataan dan jaminan situs belanja online lazada.com, 

dinyatakan bahwa:
7
 “Penjual mengikatkan diri hanya untuk memberikan 

produk sesuai dengan gambaran umum di mana mereka dijual, apakah ada 

atau tidak ada keterangan khusus atau keterangan tertentu harus telah 

diberikan atau dinyatakan secara tersirat oleh hukum. Setiap keterangan 

khusus atau tertentu yang harus diambil hanya sebagai ekspresi pendapat 

Penjual. lazada.com maupun penjual tidak memberikan jaminan mutlak 

untuk kualitas, keadaan, kondisi atau kelayakan Produk”.  

Tuan A menerima produk yang dipesannya beberapa hari kemudian, 

ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan fungsi dari produk 

alat komunikasi tersebut ternyata aksesori tambahan memory card yang 

dipesan dan dibelinya mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi 

dengan baik dan aplikasi program yang seharusnya sudah di install oleh 

pihak lazada.com tidak ada, ketika tuan A ingin menukarkan aksesori 

memory card dari alat komunikasi yang dipesan dan dibelinya dengan yang 

                                                           
7
 http://www.lazada.co.id/terms-of-use/, terakhir diakses pada tanggal 25 Juli 2018 jam 

20.15. 
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baru dan menambahkan aplikasi program yang sudah di install dalam alat 

komunikasi tersebut, pihak dari situs belanja atau dalam hal ini penjual 

melakukan penolakan terhadap penukaran dan penambahan aksesori alat 

komunikasi tersebut dengan alasan pihak penjual tidak bertanggung jawab 

apabila pembeli yaitu tuan A membuka kotak pembungkus alat komunikasi 

tersebut.
8
 Alasan lain terjadinya penolakan yang dilakukan oleh pihak situs 

belanja online ini adalah klausul syarat dan ketentuan penjualan angka 6.1 

tentang Pengembalian/Perbaikan/Penggantian, yang menyatakan bahwa: 

“Kebijakan Pengembalian: Semua pengembalian harus dilakukan sesuai 

dengan petunjuk yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengembalian di 

http://www.lazada.co.id/faq/#answer-faq-returnrefundpolicy-ans . Penjual 

tidak berkewajiban untuk menyetujui pengembalian kecuali semua instruksi 

tersebut diikuti. Jika Penjual setuju untuk pengembalian, Penjual akan 

memberikan penggantian produk ke alamat Anda”. 

Berkaitan dengan hal tersebut perlu kiranya penyelarasan keinginan 

para pihak yang dituangkan kedalam klausul perjanjian yang dalam hal ini 

merupakan unsur accidentalia, walaupun perjanjian tersebut sifatnya 

sepihak dalam bentuk baku dan umumnya dituangkan kedalam perjanjian 

baku, diperlukan jaminan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan dan 

keseimbangan kepada pihak yang dirugikan dalam pembelian pre order. 

Kelangkaan penelitian persoalan penerapan unsur accidentalia dalam 

pembelian pre order ditunjukkan juga dari penelusuran kepustakaan 

                                                           
8
http://www.kaskus.co.id/thread/5614eb6a9a09512f038b4568/surat-terbuka-untuk-

lazadacoid/, diakses pada tanggal 12 Mei 2018, jam 14.30. 
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Fakultas Hukum baik yang berkaitan dengan berbagai karya tulis berupa 

skripsi, tesis, disertasi maupun buku ilmiah melalui media cetak dan 

elektronik yang ada di Universitas Riau dan Universitas Andalas, ternyata 

dari hasil penelusuran ditemukan hal-hal sebagai berikut Pertama, Skripsi 

atas nama Agung Maulana Panca Sukma mahasiswa Universitas Andalas 

Fakultas Hukum dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi 

Jual-Beli Secara Online Di Forum, Jual-Beli (FJB) Kaskus Dihubungkan 

Dengana Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Dan Undang-Undnag No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik” 

Dalam Skripsi ini membicarakan mengenai perlindungan hukum bagi 

konsumen dalam jual beli online. Berdasarkan pemaparan latar belakang 

tersebut di atas mendorong peneliti untuk menganalisis permasalahan 

tersebut untuk kemudian menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah 

berupa Usulan Penelitian dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM 

PERJANJIAN ONLINE PRE ORDER DENGAN UNSUR 

ACCIDENTALIA DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN 

BERKONTRAK (STUDI PENELITIAN KANTOR BADAN 

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BATAM )” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka permasalahan  yang akan muncul adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana Bentuk Perjanjian Online Pre Order Apakah Memenuhi 

Unsur Accidentalia Jika dikaitkan Dengan Asas Kebebasan 

Berkontrak? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada 

Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Online Pre Order di kantor 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Batam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk meneliti dan mengetahui konsekuensi yuridis mengenai 

Perlindungan Hukum Para Pihak Perjanjian Online Pembelian Pre 

Order Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. 

2. Untuk meneliti serta memperoleh pemahaman konseksuensi yuridis 

perlindungan hukum  bagi para pihak dari pembelian pre order dan 

Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Pihak Yang 

Dirugikan Dalam Perjanjian Online Pre Order di kantor Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Batam.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan, yaitu: 

1. Secara Teoritis : 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya bagi masyarakat, 

khususnya hukum perjanjian. 

2. Secara Praktis : 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada pihak yang terkait dalam melakukan suatu 

perjanjian jual beli pre order dalam upaya memberikan Perlindungan 

Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Pihak Yang Dirugikan Dalam 

Perjanjian Online Pre Order di kantor Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen di Kota Batam.  
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