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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konseptual  

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli On Line 

Dalam kehidupan sehari-hari sering didengar istilah “perjanjian”. 

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yaitu 

persetujuan baik tertulis maupun dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak 

atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut di 

dalam persetujuan itu.
9
 Lebih spesifik dapat dikatakan bahwa perjanjian 

adalah kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih yang berjanji untuk mematuhi apa yang telah 

disepakatinya. Definisi di atas belum dapat dipastikan bahwa adanya 

kesepakatan dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum 

ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam 

pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. 

Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu tidak akan 

menimbulkan akibat hukum, sebagai contoh yaitu persetujuan atau janji 

untuk pergi kuliah bersama, hal ini belum tentu mengakibatkan akibat 

hukum jika salah satu pihak mengingkarinya. Khusus mengenai perjanjian 

yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum diatur secara tegas di 

dalam Undang-undang, yaitu di dalam Buku III KUH Perdata. Ketentuan 

                                                           
9
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 458. 
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mengenai definisi perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum 

terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan : 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Pada umumnya para sarjana berpendapat, bahwa rumusan pasal 

tersebut masih mengandung banyak kelemahan, antara lain rumusan 

tersebut tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena hanya 

menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan 

digunakannya kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan 

perbuatan melawan hukum serta dapat pula mencakup perbuatan didalam 

lapangan hukum keluarga. Seperti perjanjian kawin yang merupakan 

perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam 

Buku III KUHPerdata. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata 

kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan 

uang.
10

 Kritikan disampaikan pula oleh Abdul Kadir Muhammad yang 

mengkritik dan menyatakan bahwa pengertian perjanjian yang terdapat 

dalam KUHPerdata tersebut mempunyai banyak kelemahan, antara lain :
11

 

a. Perjanjian hanya menyangkut satu pihak saja, hal ini disimpulkan dari 

kata “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak 

saja tidak dari kedua belah pihak, seharusnya rumusan tersebut 

menjadi “saling mengikatkan diri”; 

                                                           
10

 Mariam Darus Badrulzaman, et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65. 
11

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 2000, hlm. 224-225. 
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b. Kata “perbuatan” mencakup juga perbuatan yang tanpa konsensus, 

yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang tidak melawan 

hukum, seharusnya kata perbuatan diganti dengan kata Perjanjian; 

c. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut mencakup juga perjanjian 

yang bersifat perorangan, dalam definisi tersebut dapat mencakup 

hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hanya perjanjian 

dalam lapangan hukum kekayaan saja; 

d. Dalam definisi tersebut tidak disebutkan tujuan dari perjanjian, 

sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak jelas akan 

melakukan apa. 

Atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut Abdul Kadir Muhammad 

merumuskan sendiri mengenai perjanjian, yaitu sebagai berikut: 

“Perjanjian adalah sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang 

atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 

dalam lapangan harta kekayaan.”  

Berdasarkan rumusannya tersebut Abdul Kadir Muhammad 

menyimpulkan bahwa di dalam definisinya terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut :
12

 

a) Adanya para pihak, sedikitnya dua orang (subyek); 

b) Adanya perjanjian antara para pihak tersebut (konsensus); 

c) Ada obyek yang berupa benda; 

d) Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan); 

e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. 

                                                           
12

  Ibid. Hal 15 
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Oleh karena rumusan perjanjian di dalam KUHPerdata masih 

memiliki kelemahan, maka perlu adanya perbaikan rumusan tersebut, antara 

lain, didalam kata “perbuatan” harus diartikan sebagai perbuatan hukum, 

yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, dan 

menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”. Sehingga 

perumusan didalam pasal tersebut menjadi: Persetujuan adalah suatu 

perbuatan hukum, dimana satu orang atau  lebih mengikatkan dirinya atau 

saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian dapat dilihat dari ketentuan 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Segala 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.” Di dalam ketentuan pasal ini pun mengandung 

asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contracts 

vrijheid), yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah adanya pernyataan 

bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dengan memiliki 

makna bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal 

tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Kebebasan berkontrak 

bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh 

tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak ini diberi sifat 

sebagai kebebasan berkontrak yang dilandasi tanggung jawab serta dapat 

memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak.
13

 Maksud dari 

kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk : 

                                                           
13

  Lastuti Abubakar, Transaksi Derivatif Di Indonesia – Tinjauan Hukum Tentang 

Perdagangan Derivatif Di Bursa Efek, Penerbit Books Terace & Library, Bandung, 2009, hlm. 84. 
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a) Memutuskan apakah membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b) Memilih dengan siapa akan membuat perjanjian; 

c) Menentukan isi perjanjian; 

d) Menentukan bentuk perjanjian; 

e) Menentukan cara pembuatan perjanjian. 

Kebebasan tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

umum, kesusilaan dan undang-undang.  

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa setiap 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.   Ini   berarti   setiap  persetujuan  mengikat  para  

pihak.  Menurut  R. Subekti, dengan memberi tekanan pada kata “semua 

perjanjian” dikatakan bahwa pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi), 

bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan 

mengikat kita sebagaimana mengikatnya Undang-undang,
14

 perkataan 

“setiap” dalam pasal diatas dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak. 

Selain hal tersebut dalam membaca Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus 

diselaraskan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai 

syarat sahnya suatu perjanjian.
15

 

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sah, maka harus 

memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan: 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

                                                           
14

  Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 5. 
15

  Lastuti Abubakar, Op.cit.,hlm. 68. 
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b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

c) Suatu hal tertentu. 

d) Suatu sebab yang halal.” 

 

Menurut Subekti : 

“Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat Subjektif, karena mengenai 

orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua 

syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat Objektif karena mengenai 

perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.” 
16

 

 

Dengan demikian maka dalam hal ini, harus dibedakan antara syarat 

subjektif dengan syarat objektif. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa : 

“ Asas Kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk 

dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan 

persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat 

subjektif dan objektif tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 

1320 KUH Perdata).” 
17

 

 

Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian seperti yang diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu 

perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat 

memaksa (dwingend recht, mandatory law), yang apabila tidak dipenuhi 

dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat atau menjadi tidak berlaku.
18

 

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk 

membuat suatu perjanjian adalah merupakan syarat subyektif (orang) dan 

bilamana tidak terpenuhinya salah satu syarat ini, maka berakibat perjanjian 

yang telah dibuat dapat dibatalkan. Sementara syarat  suatu hal tertentu dan 

                                                           
16

  Subketi, Op.cit., hlm.17. 
17

 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, 

Jakarta,1999, hlm. 46. 
18

 Lastuti Abubakar, Op. cit., hlm. 66. 
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suatu sebab yang halal adalah merupakan syarat objektif (objek perjanjian), 

bila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut, maka akan berakibat 

perjanjian tersebut batal demi hukum. Bentuk perjanjian tidak terikat kepada 

suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Untuk 

beberapa perjanjian tertentu diwajibkan dibuat secara tertulis karena 

undang-undang menentukan demikian, seperti perjanjian mendirikan 

perseroan terbatas harus dengan akta notaris.  

Menurut Subekti, pada kesempatan lain mengatakan bahwa dalam 

bagian umum, pencatuman syarat “tidak boleh bertentangan dengan 

kesusilaan serta prikemanusiaan.” bagi sahnya suatu perjanjian adalah sudah 

merupakan alat-alat pencegah terhadap penyalahgunaan kedudukan yang 

lebih luas dari suatu pihak terhadap pihak lawannya yang lemah, yang 

mempercayakan kepada pihak Hakim untuk menggunakannya.
19

 Dalam asas 

kebebasan berkontrak setiap orang tidak saja leluasa untuk membuat 

perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan 

mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata, 

kecuali ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini lazim disebut dengan sistem terbuka 

(openbaar system) yang dianut oleh ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa : 

“semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak 

dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang 

termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.” 

                                                           
19

  Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase Dan Peradilan, Alumni, 

Bandung, 1990, hlm. 5. 
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Ketentuan pasal ini memiliki makna bahwa sistem terbuka adalah 

setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apapun dan dalam bentuk 

apapun, asalkan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Buku III KUH 

Perdata dipenuhi, serta tidak bertentangan dengan Perundang-undangan, 

ketertiban dan kesusilaan. Hal ini didasari Asas Kebebasan Berkontrak yang 

terdapat di dalam ketentuan Pasal 1338 Buku III KUH Perdata yang 

menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat 

sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 

Dewasa ini sistem terbuka di dalam perjanjian dijadikan dasar 

terbentuknya perjanjian-perjanjian baru disetiap aspek kehidupan 

masyarakat yang memerlukan suatu kontrak dalam pelaksanaannya, 

sehingga lahirlah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan istilah 

perjanjian innominaat  yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup 

dalam masyarakat dan belum dikenal pada saat KUH Perdata 

diundangkan.
20

 Perjanjian innominat ini dikenal dengan istilah perjanjian 

dalam perkembangan, antara lain Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dikenal 

dengan istilah Leasing, Perjanjian Jual Beli Sewa dan Jual Beli Cicilan, 

Perjanjian Anjak Piutang yang dikenal dengan Factoring, Perjanjian Modal 

Ventura yang dikenal dengan istilah Ventura Capital, Built Operation 

Transfer (BOT), Perjanjian Waralaba yang dikenal dengan istilah 

Franchise, Perjanjian Imbal Dagang yang dikenal dengan istilah Counter 

Trade, serta perjanjian-perjanjian baru yang lahir akibat dari perkembangan 

                                                           
20

  Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2003, hlm. 4. 
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zaman, kesemuanya itu diatur berasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) jo 

Pasal 1319 KUH Perdata.
21

 

Manfaat adanya sistem terbuka yang didasari asas kebebasan 

berkontrak bagi perkembangan Hukum Perjanjian Indonesia khususnya bagi 

para pihak untuk dapat membuat perjanjian apa saja secara bebas, sesuai 

dengan perkembangan zaman mengingat masyarakat terus berkembang akan 

menjadi sulit jika setiap perjanjian harus ada terlebih dahulu dibandingkan 

Undang-undang yang mengaturnya sehingga dengan terbukannya sistem 

yang dianut Buku III KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak ini akan 

memberikan kepastian hukum bagi Para Pihak yang membuatnya. 

Selama perkembangannya hampir setengah abad Hukum Perjanjian 

Indonesia mengalami perubahan, antara lain sebagai akibat dari keputusan 

badan legislatif dan eksekutif serta pengaruh dari globalisasi.
22

 

Perkembangan hukum perjanjian tersebut serta perjanjian di dalam 

prakteknya dewasa ini seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku 

(standard contract), dimana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. 

Adanya kebebasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar 

perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidak-tidaknya 

diawasi pemerintah, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi para 

pihak yang dirugikan akibat dari perjanjian-perjanjian baru yang tidak 

memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak.  

                                                           
21

  Ibid, hlm. 5. 
22

 http://pojokhukum.blogspot.com, diakses pada tanggal 7 Mei 2018, Jam 13:00 WIB. 
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Latar belakang dibuatnya perjanjian baku dikarenakan faktor sosial 

ekonomi serta perkembangan teknologi yang menuntut suatu kontrak dibuat 

sedemikian rupa demi kepentingan para pihak. Namun pada umumnya 

dibuat karena adanya suatu kepentingan dari salah satu pihak saja dengan 

menentukan syarat-syarat secara sepihak. Dengan demikian dimungkinkan 

bagi pihak lawannya (wederpartij) mempunyai kedudukan lemah baik 

karena posisinya maupun karena ketidakfahamannya terhadap isi kontrak 

yang dibuatnya. Penggunaan perjanjian baku tersebut sedikit banyak telah 

menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan 

masyarakat, mengingat masih terdapat masyarakat yang awam terhadap 

aspek hukum secara umum, dan khususnya pada aspek hukum perjanjian. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Asas Asas Dalam Perjanjian 

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas antara lain adalah 

sebagai berikut :
23

 

a. Asas kebebasan berkontrak 

Seperti apa yang telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, bahwa 

pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak adalah kebebasan 

untuk memutuskan apakah membuat atau tidak membuat perjanjian, 

                                                           
23

 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2003, hlm. 9. 
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memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, menentukan isi 

perjanjian, menentukan bentuk perjanjian dan menentukan cara 

pembuatan perjanjian. kebebasan tersebut dilakukan asalkan tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan undang-

undang.  Kebebasan berkontrak dalam arti materiil berarti bahwa para 

pihak bebas mengadakan kontrak mengenai hal yang diinginkannya 

asalkan causa-nya halal. Kebebasan berkontrak dalam arti formil 

adalah perjanjian yang terjadi atas setiap kehendak dari para pihak.
24

 

Perjanjian yang dikehendaki terjadi setelah adanya kata sepakat, oleh 

karenanya di dalam asas kebebasan berkontrak mengandung unsur-

unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 

KUH Perdata. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdata dapat 

disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh 

undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik ketertiban 

umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Demikian 

halnya di negara-negara common law, kebebasan berkontrak dibatasi 

oleh peraturan perundang-undangan dan public policy. Bila suatu 

kontrak melanggar peraturan perundang-undangan atau suatu public 

policy, maka perjanjian tersebut menjadi ilegal. Undang-undang 

tertentu telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang boleh atau 

                                                           
24

 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 12. 
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tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Sedangkan public 

policy tersebut dapat berbeda-beda menurut waktu dan tempat.
25

 

b. Asas Konsensualisme 

Kata konsensualisme berasal dari perkataan “konsensus”, yang berarti 

kesepakatan. Tujuan dari kesepakatan adalah diantara para pihak-

pihak yang bersangkutan tercapai suatu perjanjian kehendak.
26

 

Pengaturannya di Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “perjanjian adalah 

sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.” 

c. Asas Pacta Sunt Servanda 

yaitu asas yang mengatakan bahwa berlakunya suatu perjanjian yang 

sah dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat yang sama 

dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 

Ayat (1) KUHPerdata).  

d. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1338 

KUHPerdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. Bahwa para pihak harus melakukan substansi atau isi dari 

perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau 

kemauan baik dari para pihak. Asas ini dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

1) Itikad baik nisbi 
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Pada itikad baik ini orang memperhatikan sikap dan tingkah laku 

yang nyata dari subjek. 

2) Itikad baik mutlak 

Penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang 

objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut 

norma-norma yang objektif. 

e. Asas Kepribadian 

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang 

akan melakukan dan atau akan membuat perjanjian hanya untuk 

kepentingan perseorangan saja atau untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Asas ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 1315 KUHPerdata bahwa pada 

umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian 

selain untuk dirinya sendiri. 

Asas-asas perjanjian yang lainnya, yaitu dari berbagai seminar yang 

diadakan mengenai asas hukum nasional dirumuskan delapan asas-asas 

hukum perikatan nasional, antara lain :
27

 

a. Asas Kepercayaan 

Asas yang  mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan 

mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan 

diantara mereka di belakang hari. 

b. Asas Persamaan Hukum 
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Asas ini mengandung arti bahwa subjek hukum yang mengadakan 

perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama 

dalam hukum. 

c. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian. 

Asas keseimbangan ini dipengaruhi oleh tiga factor penting 

diantaranya :
 28

 

1) Perbuatan pihak dalam perjanjian; 

2) Isi dari perjanjian; 

3) Pelaksanaan perjanjian; 

d. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sebagai figur hukum harus 

mengandung kepastian hukum, di mana kepastian ini terungkap dari 

kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi 

yang membuatnya. 

e. Asas Moral 

Asas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela 

dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat 

prestasi dari pihak debitur. 

f. Asas Kepatutan 

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata, di mana berkaitan 

dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. 
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g. Asas Kebiasaan 

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian 

tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi 

juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Asas ini diatur 

dalam Pasal 1339 Jo 1347 KUHPerdata. 

h. Asas Perlindungan 

Asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur 

harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapatkan 

perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada 

pada pihak yang lemah. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian 

Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan pengertian prestasi, yaitu tiap-

tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau 

tidak berbuat sesuatu, maka wanprestasi adalah kebalikannya atau tidak 

dilaksanakannya prestasi tersebut. Debitur memiliki kewajiban untuk 

memenuhi prestasi, dan jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut 

bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan 

wanprestasi Ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu:
29

  

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

b. Terlambat memenuhi prestasi;  

c. Memenuhi prestasi secara tidak baik. 
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Sebagai ikatan hukum pengertian perjanjian merupakan pertemuan 

keinginan (kesepakatan yang dicapai) oleh para pihak yang memberikan 

konsekuensi hukum yang mengikat kepada para pihak, untuk melaksanakan 

poin-poin kesepakatan dan apabila salah satu pihak cidera janji atau 

wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi tersebut diwajibkan untuk 

mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebagaimana disepakati 

dalam perjanjian. Hak-hak kreditur jika terjadi wanprestasi :
30

 

a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen); 

b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat 

timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding); 

c. Hak menuntut ganti rugi (schade vegoeding); 

d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi; 

e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti 

rugi. 

Ketentuan wanprestasi atau cidera janji dalam hal tidak ditetapkan 

suatu tenggang waktu tertentu, maka tagihan pada asasnya bisa dibuat 

matang untuk ditagih dengan melakukan somasi kepada debitur yang 

bersangkutan.
31

 

Pengertian somasi adalah penetapan lalai.
32

 Untuk menentukan saat 

terjadinya cidera janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan 

lembaga Penetapan Lalai (ingebrekestelling). Penetapan lalai atau somasi 
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adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur 

memberitahukan pada saat kapan selambat-lambatnya kreditur 

mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan 

dengan pasti, pada saat debitur dalam keadaan wanprestasi, manakala ia 

tidak memen uhi prestasinya. Sejak saat itu pula debitur harus menanggung 

akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. 

Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.  

Untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya 

penetapan lalai harus dihubungkan dengan 3 bentuk cidera janji :
33

 

a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, Dalam hal ini tidak 

diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera dituntut ganti rugi. 

Selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal : 

1)    Jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu 

hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam 

waktu yang sudah ditentukan (pasal 1243 KUHPerdata); 

2)  Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat. 

b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, Dalam hal debitur 

terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai. 

Debitur baru dapat dibebani ganti rugi setelah ia diberi penetapan lalai, 

tetapi lalai untuk memenuhi prestasinya. Dengan persetujuan 

kewajiban untuk memberikan penetapan lalai dapat ditiadakan, yaitu 

dengan menentukan dalam persetujuan bahwa dengan terlambatnya 
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pemenuhan prestasi, debitur sudah harus dianggap telah wanprestasi. 

Jadi penentuan waktu di sini merupakan batas akhir. Jika dalam 

persetujuan ditentukan waktu tertentu bagi debitur untuk berprestasi, 

ini belum berarti bahwa dengan dilanggarnya waktu tersebut debitur 

sudah melakukan wanprestasi. Untuk itu masih diperlukan penetapan 

lalai. Penetapan lalai tidak diperlukan lagi dalam hal : 

1) Debitur setelah terjadinya perikatan, baik secara tegas maupun 

diam-diam membebaskan kreditur dari kewajiban untuk 

memberikan penetapan lalai; 

2) Debitur memberitahukan kreditur bahwa ia tidak akan memenuhi 

prestasi. 

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, Dalam hal ini 

kreditur belum menerima apa yang menjadi haknya, pemenuhan 

prestasi ini sama dengan terlambat memenuhi prestasi. 

Pada pokoknya penetapan lalai tidak diperlukan :
34

 

1) Jika debitur menuntut pemenuhan prestasi; 

2) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

3) Keliru memenuhi prestasi menurut ajaran HR; 

4) Telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1626 KUH Perdata); 

5) Jika dalam persetujuan ditentukan batas waktu; 

6) Debitur mengakui bahwa ia dalam keadaan lalai. 
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Ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat 

mengatur dan dibuat untuk kepentingan debitur. Sekarang sesudah ada 

somasi, maka terdapat patokan sejak kapan debitur sudah wanprestasi. Jika 

bicara mengenai keadaan memaksa, berarti tidak terlepas dari masalah 

risiko. Yang dimaksud dengan risiko adalah suatu beban atau kewajiban 

yang harus ditanggung apabila terjadi kerugian yang bersumber karena 

adanya keadaan memaksa. Pasal 1225 KUH Perdata mengatakan bahwa : 

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran 

keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja, si 

berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang 

diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan 

perbuatan terlarang”. 

Dari ketentuan tersebut, dapat kita ketahui bahwa apabila terjadi 

keadaan memaksa, maka risiko akan ditanggung oleh kedua belah pihak 

dalam arti diderita masing-masing pihak. Pasal 1244 KUHPerdata 

menegaskan bahwa : 

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti 

biaya; rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa 

hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya 

perikatan itu, disebabkan karena suatu hal  yang tidak terduga pun 

tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun 

jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” 

Menurut undang-undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi 

untuk keadaan memaksa, yaitu :
35

 

a. Tidak memenuhi prestasi; 

b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; 

c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan debitur. 
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Hal-hal  yang  perlu  diketahui  sehubungan  dengan  keadaan  

memaksa  itu adalah :
36

 Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan 

memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi). Berdasarkan jabatan 

hakim, hakim tidak dapat menolak gugatan yang berdasarkan keadaan 

memaksa. Si berhutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan 

memaksa. 

KUHPerdata Buku III tidak memuat suatu ketentuan umum mengenai 

apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa tersebut, pasal 1244 

KUHPerdata menamakan keadaan memaksa itu sebab yang halal. Dalam 

sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa terdapat 2 (dua) aliran atau 

ajaran, yaitu :
37

 

a. Ajaran yang Objektif (de objective overmachtsleer) atau Absolut 

Menurut ajaran keadaan memaksa objektif, debitur berada dalam 

keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada 

unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap 

orang. Misalnya bencana alam atau kecelakaan hebat.  

b. Ajaran yang Subjektif (de subjective overmachtsleer) atau Relatif 

Menurut ajaran keadaan memaksa subjektif (relatif) keadaan memaksa 

itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi 

praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar (ada unsur 

diffikultas), sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak 

dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Misalnya seorang penyanyi 
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berjanji untuk mengadakan pertunjukkan, tiba-tiba mendengar kabar 

tentang kematian anaknya sehingga sukar baginya untuk 

melaksanakan perjanjian itu. 

Dalam suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum 

perjanjian di Indonesia yang menggunakan Buku III KUH Perdata, baik 

perjanjian yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal 

dengan suatu nama tertentu biasanya terdapat klausul tentang force majeur 

atau keadaan memaksa. Pengertiannya adalah suatu keadaan, pihak debitur 

dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena 

keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak 

tersebut, keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad 

buruk atau bahwa peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeur 

tersebut tidak termasuk dalam asumsi dasar (basic assumption) dari para 

pihak sewaktu membuat kontrak tersebut karena sekiranya peristiwa 

tersebut pada saat dibuat kontrak sudah dapat diduga akan terjadi, maka hal 

tersebut seyogyanya sudah dinegosiasikan antara para pihak dalam kontrak 

yang bersangkutan, contoh dari peristiwa yang menyebabkan terjadinya 

keadaan memaksa adalah banjir/air bah, angin puting beliung, gempa bumi, 

mogok buruh, munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan 

prestasi dari kontrak tersebut, dan lain-lain. 

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



34 

 

                                                                                           Universitas Internasional Batam 

Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi 

bekerja (werking) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini 

maka :
38

 

a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi; 

b. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan 

karena itu tidak dapat menuntut; 

c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian; 

d. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan 

kontraprestasi; 

Jadi pada asasnya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah 

daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaaan 

memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu mempunyai daya 

kerja jika keadaan memaksa itu berhenti. 

e. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa 

ini ialah : 

1) debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa dengan 

jalan penangkisan (eksepsi); 

2) Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan 

keadaan memaksa, yang berutang memikul beban untuk 

membuktikan adanya keadaan memaksa. 
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B. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis (landasan hukum) yang berhubungan dengan 

penelitian ini adalah, yakni: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Sumber hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

amandemen keempat. Dalam UUD 1945 Pasal 23A telah mengatur 

kewajiban membayar pajak. Selain itu, dalam UUD 1945 telah tersirat 

landasan hukum perpajakan, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) tentang 

kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum, dapat dikatakan, 

kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan 

wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Hak warga negara atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dapat tercukupi apabila setiap warga 

negara mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Secara 

filosofis, kewajiban membayar pajak juga merupakan bentuk 

partisipasi warga negara kepada negaranya. Partisipasi ini bahkan 

setara dengan hak dan kewajiban warga negara yang lain yaitu ikut 

serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 

27 ayat (3) UUD 1945. 

2. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dari pengertian tersebut di 

atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian mempunyai unsur-unsur 
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sebagai berikut:39 Kata sepakat dari dua pihak atau lebih. Unsur atau 

ciri yang pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu 

pernyataan kehendak beberapa orang (duorum vel plurium in idem 

placitum consensus), artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan 

kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh 

perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan 

sebagai perbuatan hukum berganda. Kata sepakat yang tercapai harus 

bergantung kepada para pihak. Kata sepakat tercapai jika pihak yang 

satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata 

lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja 

tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan. Kehendak 

saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akbiat hukum. Perjanjian 

terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan 

adanya kesepakatan diantara mereka. Keinginan atau tujuan para 

pihak untuk timbulnya akibat hukum. Tidak semua janji di dalam 

kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Memang janji yang 

dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau 

kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan sebagai akibat hukum. 

Apakah maksud para pihak menentukan muncul tidaknya akibat 

hukum dari suatu janji, ada kemungkinan para pihak tidak sadar 

bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum. Kesemua itu bergantung 

pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat.  

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
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 Herlien Budiono, Op.Cit, hlm 5-11. 

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



37 

 

                                                                                           Universitas Internasional Batam 

4. Keputusan presiden Nomor 23 tahun 2006 tentang pembentukan 

BPSK Kota Batam. 

 

C. Landasan Teoritis 

1. Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum) 

Para pen-studi hukum umumnya tahu bahwa pendekatan hukum 

zaman dahulu (klasik) cenderung bersifat ekstrim dan sempit, karena setiap 

pendekatan hanya menggunakan satu sudut pandang pendekataan, misalnya 

hukum normatif mengunakan pendekatan positivitik, hukum yang bersifat 

empiris hanya menggunakan sudut pandang, sosologis, antropologis, 

psikologis dan lain-lain serta hokum yang bersifat etis hanya menggunakan 

pendekatan nilai dan moral. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Ahmad Ali
40

 dengan mengutip 

pendapat Gerald Turkel, menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan 

konvensional yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum, yakni; 

a) “Pendekatan moralitas, yang focal concern-nya landasan moral 

hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum 

dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral. 

                                                           
40

 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 176. Selanjutnya beliau memberikan pendapatnya sendiri mengenai pendekatan 

terhadap hukum yang meliputi, pertama, Pendekatan filsufis untuk pendekatan nilai-nilai, 

termasuk nilai moralitas; kedua, pendekatan normatif untuk pendekatan yurisprodensi; ketiga, 

pendekatan empiris untuk pendekatan sosiologis. Khusus mengenai pendekatan sosiologi 

sejatinya hanya merupakan salah satu pendekatan empiris, karena pendekatan Empiris meliputi 

pendekatan sosiologis, antropologis, psikologis ekonomis, relegius dll. Lihat dan bandingkan 

dengan Ahmad Rifai, dalam Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam Perpektif Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 130. 
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b) Pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang focal 

concern-nya adalah independensi hukum dan validitas 

hukumnya adalah konsistensi internal hukum, dengan aturan-

aturan norma-norma dan asas-asas yang dimiliki hukum itu 

sendiri. 

c) Pendekatan sosiologis yang focal concern-nya hukum dan 

tindakan sosial, dimana validitas hukumnya adalah konsekuensi-

konsekuensi hukum bagi masyarakat.” 

Sehubungan dengan ketiga pendekatan di atas maka pendekatan 

pertama (filosofis) lebih fokus pada kajian hokum sebagai seperangkat nilai 

moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral dan 

keadilan. Pendekatan kedua (ilmu hukum normatif) lebih fokus pada 

pemahaman hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang meliputi 

seperangkat asas-asas hukum, norma hukum dan aturan hukum sedangkan 

pendekatan ketiga (sosiologis/empiris) fokus pada hukum sebagai 

seperangkat realitas (reality), tindakan (action) dan perilaku (behavior). 

Perkembangan berikutnya lahirlah pemikiran hokum modern yang 

dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan 

ketiga pandangan klasik yaitu pandangan filosofis, normatif dan empiris 

menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan 

sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum Radbruch yang 

dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), 

kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). 

Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan 
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ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai 

dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas 

(masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk 

mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa 

norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.
41

 

Perbedaan antara ketiga norma
42

 di dalam masyarakat tersebut dimana 

kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan-perbuatan yang memang lazim 

dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan menurut Radbruch tatanan 

kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan. Kebiasaan lebih 

menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, jika kebiasaan mutlak 

berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang, maka kesusilaan justru 

berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. 

Untuk itu tolak ukur penilaian terhadap tindakan yang diterima atau ditolak 

didasarkan pada idealisme manusia yakni insan kamil atau manusia 

sempurna. Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) 

dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur 

ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi 

tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur sosiologis. Dalam 

perkembangannya masyarakat tidak hanya meginginkan keadilan 
                                                           
41

  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996, 13–17. Lihat juga Ahmad Ali yang 

menjelaskan bahwa Gustav Radbruch memahami hukum sebagai “ilmu kultur empiris dan 

normatif” dengan kata lain bahwa Radbruch mengkombinasikan dua pendekatan sekaligus 

yakni pendekatan normatif dan empiris. Bagi Radbruch ilmu hukum adalah pengetahuan 

tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun dari Tuhan. Berkaitan 

dengan ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil Radbruch juga mempunyai metode 

yang bersifat dualis, yang membedakan secara tajam memisahkan antara nilai (sollen) dan 

fakta (sein). Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2009), 183. 
42

 Ibid., hlm 14 -16. 
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(idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum 

(sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-

peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. 

2. Teori  E-Commerce 

Transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat 

secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi 

yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara 

online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online. Apabila 

seluruh transaksi dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya 

transaksi sampai dengan pembayaran. Didik M.Arief Mansur dan Elisatris 

Gultom mengidentifikasikan pihak–pihak yang terlibat dalam transaksi e-

commerce terdiri dari:
43

  

a. Penjual (merchant), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan 

produknya melalui internet. 

b. Konsumen/card holder, yaitu orang–orang yang ingin memperoleh 

produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online.  

c. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) 

dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit).  

d. Issuer, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. 

e. Certification Authorities, yaitu pihak ketiga yang netral yang 

memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, 

kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder.  

                                                           
43

 Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi 

Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 152. 
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Apabila transaksi e-commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara 

online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, 

sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak 

acquirer, issuer dan certification authority tidak terlibat di dalamnya. 

Disamping pihak–pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya 

tidak secara langsung dalam transaksi e-commerce yaitu jasa pengiriman 

(ekspedisi). 

 Proses transaksi 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. Menurut Onno W.Purbo dan Aang Arif wahyudi ada lima tahapan 

dalam melakukan transaksi e-commerce, kelima tahapan itu adalah:
44

  

a. Find it  

Pada tahap ini, pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah 

jenis barang apa yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat 

dilakukan yaitu dengan metode search dan browse. Dengan search, 

pembeli bisa mendapatkan tipe–tipe barang yang diinginkan dengan 

hanya memasukkan keywords (kata kunci) barang yang diinginkan pada 

kotak search. Sedangkan browse, menyediakan menu–menu yang terdiri 

atas jenis–jenis barang yang disediakan.  

b. Explore it  
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 Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi,  Op.cit, hlm. 143. 
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Setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan 

dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara 

lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga 

dan gambar barang tersebut), nilai rating barang itu yang diperoleh dari 

poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya 

(apakah barang tersebut baik, cukup baik atau bahkan mengecewakan), 

spesifikasi (product review) tentang barang tersebut, dan menu produk–

produk lain yang berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihat tersebut 

sudah cocok, maka siap untuk melakukan transaksi (add an item to your 

shopping cart).  

c. Select it  

Seperti halnya toko yang sebenarnya, shopping cart akan 

menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada check 

out. Dalam shopping cart dapat melakukan antara lain memproses untuk 

check out dan menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk 

keperluan nanti.  

d. Buy it 

Setelah semua yang diatas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses 

check out. Pada tahap ini, dilakukan proses transaksi pembayaran setelah 

terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh merchant. 

Pihak merchant tidak akan menarik pembayaran pada credit card sampai 

kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.  

e. Ship it 
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Setelah proses transaksi selesai, pihak merchant akan mengirimkan 

e-mail konfirmasi pembelian dan e-mail lain yang akan memberitahukan 

pengiriman barang telah dilakukan. Toko online juga menyediakan 

account untuk para pelanggan mereka seperti halnya ketika akan 

memasuki mailbox pada layanan fasilitas e-mail gratis. Sehingga pembeli 

dapat mengetahui status order pada account yang telah tersedia di situs 

tersebut. 

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia 

memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics 

atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian 

dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak 

mengandalkan jual beli sistem online (e-commerce) sebagai media 

transaksi.
45

 

E-commerce sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II tesis 

ini pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara 

penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses 

pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang 

dikomunikasikkan melalui internet.
46

 E-commerce juga merupakan 

kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), 

manufactur (manufaktur), services providers dan pedagang perantara 

(intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer 
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 Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commmerce, hlm. 11. 
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  Ibid hal 12 
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(computer network) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan 

suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara 

keseluruhan spektrum kegiatan komersial.
47

  

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan terdapat kesamaan. 

Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 

b. Adannya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan 

c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme 

perdagangan tersebut. 

Dari karakteristik tersebut diatas terlihat jelas bahwa pada dasarnya e-

commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan 

telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan 

interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan 

mekanisme dagang, serta salah satu bentuk jual beli yang dilakukan secara 

elektronik dengan menggunakan internet, transaksi-transaksi perdagangan 

elektronik ini yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak 

serta penggunaan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis sehingga 

terjadi proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi 

informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan 

internet. Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan 

perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara 
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 Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Study System 

Keamanan dan Hukum di Indonesia, hlm. 104 
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pelaku bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya 

hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut 

dengan internet. Permintaan ataupun penawarannya melalui perangkat lunak 

yang ada dalam melakukan kegiatan usaha di cyberword tersebut menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis yang kini memilki 

kecenderungan memerlukan informasi yang cepat, dan tidak memakan 

waktu yang lama. Segmentasi atau ruang lingkup e-commerce itu meliputi 3 

sisi, yakni e-commerce yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis 

(business to business), bisnis ke konsumen (business to consumer), serta 

konsumen ke konsumen (consumer to consumer).
48

 Information security 

merupakan bagian yang sangat penting dari sistem e-commerce. Tingkat 

keamanan informasi yang dapat diterima di dalam e-commerce mutlak 

dibutuhkan. Di era internet, semua kebutuhan dan keinginan sedapat munkin 

diterima dengan cepat, mudah dan aman. Untuk itulah peranan teknologi 

keamanan informasi benar-benar dibutuhkan.
49

 Sistem keamanan informasi 

memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu:
50

 

1. confidentiality: menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak 

dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak 

berhak. Terutama untuk data yang teramat penting dibutuhkan tingkat 

kerahasiaan yang sangat tinggi, yaitu hanya bisa diakses oleh orang-

orang tertentu saja (orang-orang yang berhak). 
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  Panggih P, Dwi Atmojo, Internet Untuk Bisnis, hlm. 6 
49

 Onno W purba dan Aang Arid Wahyudi, Op. Cit, hlm. 17 
50

 Ibid, hlm. 18-19 
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2. Integrity: menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, 

sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk 

melakukan penduplikan dan perusakan data bisa dihindari. 

3. Avaliability : menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses 

informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak tidak ditolak untuk 

mengakses informasi yang memang menjadi haknya. 

4. Legitimate use: menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan 

(informasi tidak diakses) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab 

(orang-orang yang tidak berhak). Kriptografi adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim dapat 

disampaikan kepada penerima dengan aman. Di dalam kriptografi 

dikenal berbagai macam istilah misalnya cryptanalysis yaitu ilmu 

pengetahuan yang mempelajari bagaimana mengetahui 

(compromise/defeat) mekanisme kriptografi. Cryptology (berasal dari 

bahasa yunani, krypto dan logos) yang berarti hidden word adalah suatu 

bidang yang mengkombinasikan cryptography dan cryptanalysis.
51

 

Kriteria aman dalam teknik kriptografi masih relatif minimal dalam 

teknik kriptografi dapat ditemukan empat kriteria aman, yaitu:
52

 

5. confidentiality (kerahasian), artinya suatu pesan tidak boleh dapat dibaca 

atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. 
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 Budi Agus Riswandi, Hukum Dan Internet Di Indonesia, hlm. 46 
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 Ibid, lihat juga soon-yong choi dkk, the economics of electronic commerce, hlm.47 
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6. Authenticity (otentisitas), artinya penerima pesan harus mengetahui atau 

mempunyai kepastian siapa pengirim pesan dan bahwa benar pesan itu 

dikirim oleh pengirim. Istilah ini juga berhubungan dengan suatu proses 

verivikasi terhadap identitas seseorang. 

7. Integrity (integritas/keutuhan), artinya penerima harus merasa yakin 

bahwa pesan yang diterimanya tidak pernah diubah sejak pesan itu 

dikirim sampai diterima, seorang pengacau tidak dapat mengubah atau 

menukar isi pesan yang asli dengan yang palsu. 

8. Non repudition (tidak dapat disangkal), artinya pengirim pesan tidak 

dapat meyangkal bahwa ia tidak pernah mengirim pesan tersebut. 

  Pesan (message) asli dalam kriptografi biasanya disebut plaintext. 

Plaintext bisa terdiri dari suatu text file, bitmap, digitized voice video image 

dan lain sebagainya. Proses transformasi suatu pesan/data menjadi suatu 

bentuk yang hampir mustahil untuk dibaca tanpa adanya suatu pengetahuan 

yang sesuai mengenai algoritma (key) disebut proses enkripsi (encrypt). 

Pesan yang sudah ditransformasikan tersebut disebut ciphertext. Proses 

pengembalian (recovery) dari ciphertext ke plaintext disebut proses dekripsi 

(decrypt).
53

 Transaksi elektronik antara e-merchant (pihak yang 

menawarkan barang atau jasa melalui internet) yang terjadi didunia maya 

atau di internet. Pada umumnya berlangsung secara paperless transaction, 

sedangkan dokumen yang dipergunakan dalam transaksi tersebut bukanlah 

paper dokumen, melainkan dokumen elektronik (digital elektronik).  
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  Kosiur, Op. Cit., hlm. 67-68 
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   Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka pembelian pre order 

termasuk ke dalam ranah perjanjian jual beli dan kontrak elektronik, 

perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, 

walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum 

dibayarkan (1458 KUH Perdata). Unsur esensial dari perjanjian jual beli 

adalah barang dan harga. Harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang 

yang digunakan (diakui) sebagai alat pembayaran yang sah sebab apabila 

tidak demikian, maka tidak ada perjanjian jual beli melainkan yang ada 

adalah perjanjian tukar menukar.
54

 Sedangkan barang yang menjadi obyek 

perjanjian jual beli adalah haruslah barang yang berada dalam lalu lintas 

perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 1332 KUH Perdata. 

Berdasarkan KUH Perdata barang yang menjadi obyek perjanjian dapat 

diklasifikasikan menjadi barang yang sudah ada dan barang yang akan ada 

(relative dan absolut). 

  Suatu pembelian pre order juga merupakan suatu perjanjian jual 

beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam 

suatu pembelian pre order juga mengandung suatu asas konsensualisme, 

yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi 

apabila terdapat suatu penawaran dari pihak penjual lalu ada suatu 

penerimaan dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah 

yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak–pihak yang 
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bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda 

dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya.  

 

3. Teori Perlindungan Konsumen 

Perlindungan Konsumen adalah Konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

masyarakat sebagai pembeli disebut konsumen dan penyedia kebutuhan 

sebagai pelaku usaha. Semua konsumen berhak mendapatkan perlindungan 

dari setiap pelaku usaha dalam hal ini yakni dari transaksi jual beli melalui 

media internet. Perlindungan konsumen yang dimaksud sesuai dengan Pasal 

1 angka 1 UUPK adalah  Segala Upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 4 huruf C 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukan bahwa hak 

konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dalam perdagangan elektronik, 

penjual dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung sehingga 

konsumen tidak bisa melihat barang yang akan dibelinya. Barang yang 

diperdagangkan kerap kali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan 

oleh pelaku usaha atau memiliki cacat tersembunyi. Pasal 4 huruf H 

menyebutkan hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan 

kompensasi/ganti rugi jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam perdagangan 
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elektronik permasalahan ini kerap kali muncul dikarenakan kondisi jarak 

antara penjual dan pembeli yang jauh atau bahkan ada di dalam yurisdiksi 

hukum yang berbeda, dalam arti lain beda negara, sehingga pembeli 

kesulitan untuk memperjuangkan haknya mendapatkan kompensasi dan 

ganti rugi. Masalah yang sering kali muncul dalam dunia e-commerce ini 

antara lain ketidak sesuaian antara barang yang disepakati dengan barang 

yang diterima oleh pembeli, adanya penipuan oleh penjual dengan berdalih 

bahwa kesalahan terletak pada jasa penyedia jasa pengiriman, atau bahkan 

penipuan lain yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen, bahkan 

setelah konsumen memenuhi kewajibannya tidak jarang pembeli 

“menghilang” dan tidak bisa dihubungi lagi dan barangpun tidak pernah 

sampai ke tangan konsumen. 

Website merupakan aplikasi dari kemajuan teknologi internet yang 

memberikan kemudahan bagi pengguna internet untuk lebih memperluas 

hubungan dengan dunia luar, khususnya dengan konsumen. Dengan website 

pelaku usaha dapat melakukan berbagai kegiatan mulai dari promosi, hingga 

melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka dengan konsumennya. 

Dengan demikian aplikasi ini memberikan suatu kemudahan yang pada 

akhirnya akan memangkas biaya operasional, sehingga akan mampu 

memberikan keuntungan yang lebih besar. Dewasa ini pelaku usaha menjual 

dan mempromosikan barang atau jasa untuk diperdagangkan melalui 

website maupun blog milik pelaku usaha. Selain itu pelaku menjual dan 

mempromosikan barang dan atau jasanya melalui suatu forum jual beli yang 

dimana forum jual beli tersebut bukan milik pelaku usaha maupun 
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konsumen, tetapi milik orang lain yang menyediakan suatu wadah bagi para 

pelaku usaha untuk menawarkan barang dan atau jasa untuk diperdagangkan 

dan sebagai tempat bertemu langsung tanpa tatap muka dengan konsumen. 

Usaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen 

diperlukan adanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu 

hak dan kewajiban masing-masing. Konsumen memiliki hak-hak yang harus 

dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha.
55

 Hasil survey 12 organisasi 

konsumen dunia, yang diselenggarakan pada akhir tahun 1998 dan awal 

1999, menunjukan bahwa factor negative yang timbul dari bentuk 

perniagaan baru (e-commerce) antara lain adalah: 

a) Satu dari sepuluh jenis barang yang telah dipesan tidak pernah 

diterima oleh pembeli; 

b) Pembeli menunggu waktu yang sangat lama untuk refund; 

c) Hampir setengah (44%) produk yang telah dipesan ternyata 

diterima pembeli tanpa disertai dengan bukti pembayaran, hampir 

73% pedagang gagal memenuhi kesepakatan kontrak (crucial 

contract term), lebih dari 25% penjual tidak mencantumkan biaya 

yang jelas atas jenis barang yang telah dipesan. 
56

 

 Dan masih ada terdapat beberapa persoalan yang juga sering 

dihadapi konsumen seperti : 

a) non-delivery of goods ordered; 
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b) long delivery delays; 

c) slow reimbursement deposit or ammounts paid; 

d) inadequate nature of good delivered; 
57

 

 Perkembangan perdagangan elektronik secara negatif dapat dijelaskan 

dengan kenyataan bahwa perdagangan elektronik melahirkan kekuatran 

daya tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal 

ini konsumen tidak memiliki alat-alat proteksi yang terorganisir dengan 

baik. Persoalan ini dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa pelaku usaha 

yang menjual barang atau jasanya secara online kerap mencantumkan 

kontrak baku, sehingga muncul kekuaran daya tawar yang asimetris 

(unequal bargaining power). 

 Pengertian konsumen dalam Undang-undang N0. 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka (2) yang 

menentukan bahwa konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Menurut Shidarta, istilah “pemakai” dalam Undang-

undang Perlindungan Konsumen, tepat digunakan dalam rumusan tersebut, 

karena sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta 

merta hasil dari transaksi jual beli.  Artinya, yang diartikan sebagai 

konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang 

untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. 
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  Penjelasan resmi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menentukan:  Di dalam kepustakaan ekonomi 

dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.  Konsumen akhir 

adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan 

konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai 

bagian dari proses produksi suatu produk lain. Kalimat tidak untuk 

diperdagangkan dari rumusan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa 

konsumen yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen adalah 

konsumen akhir yang artinya tujuan penggunaan barang atau jasa bukan 

untuk dijual kembali, sehingga mempunyai tujuan yang nonkomersial, 

seperti untuk kepentingan pribadi atau rumah tangga.  Menurut Nasution, 

berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen 

telah berhasil membuat batasan mengenai fungsi perlindungan konsumen 

(akhir) tersebut antara lain : 

a) Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan sendiri atau 

orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan. 

b) Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi 

keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali. 

c) Setiap orang atau keluarga yang mendapat barang untuk dipakai dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

  Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan 

apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.  Setiap 

hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi 
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yang isinya disatu pihak hak, sedang di pihak lain diwajibkan.  Tidak ada 

hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu 

memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam 

melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, 

sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu 

hak. Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 

hukum.  Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar 

fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan 

kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan 

perlindungan yang diberikan hukum tehadap hak-hak konsumen. Hak-hak 

konsumen terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yaitu : 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan atau jasa. 

b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan 

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan. 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa 

yang digunakan. 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

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



55 

 

                                                                                           Universitas Internasional Batam 

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau jasa yang 

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu: 

a) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

b) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

c) Hak untuk memilih (the right to choose); 

d) Hak untuk didengar (the right to he heard) 
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