BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.

Landasan Konseptual

1.

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
a.

Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman atas hak

asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada seseorang agar orang tersebut dapat menikmati
semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan sebutan lain
perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang haruslah diberikan oleh
apparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara pikiran
maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman-ancaman dari pihak
lainnya. 1
Perlindungan hukum ini juga merupakan perlindungan atas harkat dan
martabat seseorang, dan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
yang dimiliki oleh subyek hukum berdasar atas ketentuan hukum dari
kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan
melindungi berbagai hak dari hal lainnya. Menurut Setiono, bahwa
perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari suatu perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
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Sajipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74
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Ada pendapat lain, yakni pendapat Muchsin, yang menyatakan
perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek
hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan
pada pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum ini juga
dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1)

Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan

untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Pengaturan ini juga
terdapat pada peraturan perundangan dengan tujuan untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan
suatu kewajiban.
2)

Perlindungan Hukum Represif
Berbeda dengan perlindungan hukum lainnya, perlindungan hukum ini

merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, kurungan, dan
hukuman tambahan yang dijatuhkan apabila telah terjadi sengketa atau telah
dilakukannya suatu pelanggaran.

2

Hukum memiliki fungsi sebagai suatu perlindungan atas kepentingan
manusia, supaya kepentingan manusia tersebut terlindungi. Adanya suatu
aturan dan pelaksanaan atas aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum
adalah segala bentuk upaya pengayoman atas harkat dan martabat seseorang
serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip

2

Ibid. hlm. 20
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perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berasal dari Pancasila dan
konsep negara hukum.

2.

Tinjauan Umum Tentang Hak
a.

Pengertian Hak
Berbicara tentang hak, tentunya kita juga berbicara tentang kewajiban.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya
diterima atau didapatkan atau bisa juga dikatakan sebagai suatu hal yang
selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya baik dengan
secara paksa maupun tidak. berbeda halnya dengan kewajiban, kewajiban
merupakan hal yang harus dilakukan guna untuk mendapatkan hak atau
wewenang.
Sebuah hak dapat dimiliki oleh setiap orang tanpa kecuali, begitu juga
dengan kewajiban. Ada kewajiban maka ada hak, ada hak maka ada pula
kewajiban. Hak paling dominan kita temukan dalam sebuah kesepakatan
yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian tentunya akan memuat
hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan. Mustahil, jika sebuah
perjanjian yang tidak menuangkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang
bersangkutan. Jika tidak adanya hak dan kewajiban dalam sebuah
perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak dapat menjadi sebuah gugatan
bagi para pihak. Sebab, tidak adanya pelanggaran atau wanprestasi yang
dilakukan. Wanprestasi muncul ketika adanya para pihak yang tidak
melaksanakan hak dan kewajiban.
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Dalam kehidupan berinterkasi dengan orang-orang yang ada di
sekitarnya, kita tidak dapat menghilangkan hak dan kewajiban. Hak dan
kewajiban ini ada melekat pada diri kita sejak kita lahir sampai kita kembali
ke liang kubur. Memang kelihatannya sederhana, tetapi yang menjadi acuan
sebuah perjanjian adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban terdapat
banyak macamnya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,
hak untuk mendapatkan air yang bersih, hak untuk mendapatkan udara yang
nyaman, hak untuk mendapatkan imbalan, hak untuk berbicara, hak untuk
berpolitik, hak untuk melakukan sesuatu, hak untuk mencari nafkah, dan
sebagainya. Dalam melakukan perjanjian, hak-hak diatur atas dasar
pertimbangan kewajiban dan seberapa besarnya sesuatu yang kita lakukan.
Hak ini sering muncul dalam perjanjian kerjasama dan perjanjianperjanjian

lainnya.

Guna

untuk

meminimalisir

penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi.
Hak dibedakan menjadi 2 (dua) bagiannya yakni:
1)

Hak Mutlak (Hak Absolut), yaitu hak yang memberikan wewenang
kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana
dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap
orang juga harus menghormati hak tersebut.

2)

Hak Nisbi (Hak Relatif), yaitu hak yang memberikan wewenang
kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut
supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan
sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.
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3.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
a.

Definisi Perjanjian
Perjanjian merupakan adanya sesuatu hal yang diperjanjikan oleh

subjek yang satu kepada subjek yang lain. Ada suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan dan timbul hak yang diperjanjikan. Di dalam sebuah
perjanjian, terdapat 2 (dua) orang subjek atau lebih maka itu dapat disebut
dengan perjanjian. Karena, perjanjian tidak dapat timbul jika hanya terdapat
1 (satu) subjek saja.
Apapun yang diperjanjikan dalam suatu kesepakatan secara tertulis
merupakan perjanjian bagi mereka yang membuatnya. Asalkan kedua belah
pihak tidak merasa terpaksa dan terbebani, maka kesepakatan tersebut dapat
dikatakan sebagai perjanjian bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian juga
tidak dilihat dari sisi kepentingan kedua belah pihak tersebut saja, namun
perjanjian harus dilihat apakah telah sesuai dengan perundang-undangan
atau belum. Karena, dalam sebuah perjanjian tidak boleh merampas hak
orang lain atau mengakibatkan kerugi pada orang lain ataupun pihak ketiga
serta pihak yang tidak akan terlibat.
Dalam pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:
“Perbuatan yang mana pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih yang disebut Perikatan yang
didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.”

Universitas Internasional Batam
Sallen Christine, Implementasi Perlindungan Hukum Mengenai Hak Merchant Dalam Hubungan Kerjasama Antara
PT. AKAB dan Merchant Kuliner Dalam Bentuk Perjanjian E-Contract, 2019
UIB Repository©2019

14

Mengenai definisi perjanjian yang telah dikemukakan tersebut, pada
pasal 1313 KUH Perdata terdapat beberapa kelemahan, yaitu:
1) Hanya menyangkut sepihak saja
2)

Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus

3)

Pengertian perjanjian terlalu luas

4)

Dalam rumusan pasalnya tidak disebutkan tujuan dari mengadakan
perjanjian, sehingga hal ini memberikan ketidak jelasan bagi para
pihak.

b.

Perjanjian Baku
Perjanjian baku merupakan perjanjian yang berisi janji-janji yang

dituangkan dalam bentuk tertulis. Pakar yang bernama Mariam Darius
Badruzaman menyebutkan 3: “perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya
dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir.” Perjanjian baku ini
biasanya kerap dikenal sebagai perjanjian yang bersifat merugikan
konsumennya.
Perjanjian baku isi perjanjiannya ditentukan oleh hanya salah satu
Pihak saja. Jadi, antara keinginan Pihak yang satu dengan Pihak yang lain
tidak dituangkan ke dalam perjanjian tersebut. Melainkan hanya satu
keinginan saja, yaitu dari Pihak yang membuat perjanjian tersebut.

c.

3

Unsur-Unsur Perjanjian

Mariam darius Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 47-48
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Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji
kepada pihak lainnya untuk melakukan sesuatu. Perjanjian ini haruslah
memiliki unsur-unsur agar sesuai dan dapat dijalankan oleh masing-masing
pihak. Sebuah perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau akan batal demi
hukum jika tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Ada
beberapa unsur-unsur yang paling mendasar dari sebuah perjanjian, yakni:
1) Unsur Essensialia
Unsur essensialia memegang peranan penting dalam halnya perjanjian,
dimana unsur essensialia ini merupakan suatu unsur yang bersifat mutlak,
yang mana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tersebut tidak mungkin
akan terjadi. Hal yang mendasar yang muncul dari unsur essensialia ini
adalah suatu kesepakatan dari kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.
2) Unsur Naturalia
Unsur naturalia merupakan suatu ketentuan hukum atau suatu ketentuan
yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Yang mana, kewajiban oleh
para pihak dapat dikesampingkan atau diganti. Pada perjanjian, para pihak
dapat mencantumkan klasula yang isinya menyimpangi kewajiban dari salah
satu pihak.
3) Unsur Aksidentalia
Unsur Aksidentalia dikatakan sebagai unsur pelengkap yang terdapat
dalam sebuah perjanjian. Bisa itu dicantumkan atau tidak, bergantung
kepada kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Tetapi, di dalam
Undang-Undang tidak diatur mengenai unsur aksidentalia.
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d. Macam-macam Perjanjian
Perjanjian yang merupakan hasil tuangan kesepakatan antara para pihak
yang bersangkutan yang diajadikana dalam bentuk akta maupun surat
perjanjian memiliki macam-macam perjanjian dalam memudahkan orang
untuk menentukannya. Secara umum, perjanjian ini dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
1) Perjanjian Obligator
Perjanjian yang bersifat obligator memiliki sifat yang mewajibkan
seseorang untuk memberikan sesuatu atau membayar sesuatu.
Perjanjian obligator memiliki beberapa jenis lagi di dalamnya, seperti:
a) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik: perjanjian sepihak
merupakan perjanjian yang bebannya atau prestasinya hanya ditanggung
oleh satu pihak saja. Sedangkan, perjanjian timbal balik merupakan
perjanjian yang bebannya dilimpahkan dan harus ditanggung oleh kedua
belah pihak.
b) Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban: perjanjian CumaCuma merupakan perjanjian yang keuntungannya diberikan oleh pihak
yang satu kepada pihak yang lain tanpa menerima manfaat bagi pihak
yang memberikan tersebut. Sedangkan, perjanjian atas beban merupakan
perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu atau bahkan tidak untuk melakukan sesuatu.
c) Perjanjian konsensuil, perjanjian riil dan perjanjian formil
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Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang timbul hanya dengan
kata sepakat. Adapun perjanjian riil merupakan perjanjian yang akan
timbul jika objek yang diperjanjikan tersebut telah diserahkan.
Sedangkan, perjanjian formil merupakan perjanjian yang timbul karena
dibuat dengan secara sepakat dan harus dituangkan ke dalam bentuk yang
disertai dengan formalitas tertentu maupun yang telah ditentukan oleh
Undang-undang.
d) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran
Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang telah lama diatur di
dalam

perundang-undangan.

Sedangkan

perjanjian

tak

bernama

merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam
perundang-undangan. Adapun perjanjian campuran yakni perjanjian
menggabungkan dua atau lebih dari perjanjian yang bernama.

2) Perjanjian Non-obligator
Perjanjian yang bersifat non-obligator merupakan sifat perjanjian yang
tidak mengharuskan seseorang untuk memberikan atau membayar sesuatu.
Adapun pembagian-pembagian mengenai perjanjian non-obligator yakni:
a) Zakelijk overeenkomst: perjanjian yang menetapkan sesuatu hak kepada
pihak lain;
b) Bevifs overeenkomst: perjanjian yang gunanya untuk membuktikan
sesuatu hal;
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c) Liberatoir overeenkomst: perjanjian yang dapat membebaskan suatu
pihak dari kewajiban; serta
d) Vaststelling overeenkomst: perjanjian yang gunanya untuk mengakhiri
kebimbingan isi dari hubungan hukum kedua belah pihak tersebut.

e. Asas-Asas perjanjian
Sebuah perjanjian memiliki asas-asas yang terkandung di dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Asas merupakan dasar atau hukum dasar.
Di Indonesia, asas-asas mengenai hukum perjanjian terdapat 5 (lima) asas,
yaitu:
1) Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)
Asas kebebasan berkontrak ini memberikan suatu kebebasan bagi setiap
pihak untuk membuat suatu perjanjian atau dengan tidak membuat suatu
perjanjian. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1338
menyebutkan bahwa:
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang
bagi mereka yang membuatnya”.
Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada setiap
pihak yaitu dalam beberapa hal yang terdapat di bawah ini:
a) Membuat sebuah atau tidak membuat sebuah perjanjian
b) Mengadakan perjanjian dengan siapa saja
c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, dan persyaratannya, serta
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d) Menentukan bentuk perjanjiannya bersifat tertulis atau secara lisan
e) Menentukan pilihan hukum
Asas kebebasan berkontrak ini mementingkan kepentingan setiap
individu. Letak kepentingan individu tersebut terdapat pada asas kebebasan
berkontrak. Namun, disebutkan asas kebebasan berkontrak, bukan berarti
perjanjian atau kontrak tersebut bersifat bebas mutlak, sehingga ada
beberapa pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
mengatur hal tersebut.
2) Asas Konsensualisme (consensualism)
Pada asas konsensualisme ini terletak pada kepentingan atau kesepakatan
setiap pihak yang bersangkutan. Dengan tercapainya suatu kesepakatan dari
para pihak, maka akan lahirlah sebuah perjanjian. Dari kesepakatan para
pihak tersebut, akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing para
pihak.
Asas konsensualisme ini diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata pada pasal 1320 yang pada umumnya mengatur mengenai
kesepakatan para pihak, adanya suatu kecakapan yang sangat penting di
dalam sebuah perjanjian, menilai para pihak tersebut telah siap atau
tidaknya untuk melakukan suatu kesepakatan, bahkan adanya sesuatu yang
hendak diperjanjikan di dalam sebuah perjanjian tersebut.
Asas konsensualisme ini pun tergolong asas yang sangat formal,
karena asas ini terdapat beberapa kriteria yang dianggap mampu dipenuhi
oleh para pihak yang bersangkutan.
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3)

Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)
Asas pacta sunt servanda dikenal juga sebagai asas kepastian hukum

yang berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini mempertegaskan bahwa
pihak ketiga atau hakim harus menghormati substansi kontrak yang dibuat
oleh para pihak yang bersangkutan tersebut sebagaimana layaknya seperti
sebuah undang-undang, mereka tidak dikenankan untuk menyatakan sebuah
intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat tersebut.
Sebuah perjanjian, penting halnya melihat dan menilai sebuah
perjanjian itu sebagai figure hukum yang mengandung sebuah kepastian
hukum. Perjanjian yang telah disepekati tersebut haruslah dianggap sebagai
undang-undang bagi para pihak. Yang dalam kesepakatan para pihak yang
dituangkan di dalam sebuah perjanjian tersebut harus dihargai sebagaimana
layaknya seperti sebuah undang-undang.
Hal ini juga dikenal dengan hukum gereja, yang mana sebuah
perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang sangat sakral dan sering
dikaitkan dengan unsur religious. Adapun pengaturan hukum yang
mendasari asas Pacta Sunt Servanda yakni pasal 1338 ayat 1 dan 2 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh
undang-undang.”
Menurut pendapat Aziz T. Saliba, asas kepastian hukum ini
merupakan suatu sakralisasi atau suatu perjanjian.

Begitu pula dengan
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pihak ketiga, yang merupakan hakim sekalipun harus menghormati
kesepakatan yang termaktup di dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para
pihak tersebut.
4)

Asas Iktikad Baik (good faith)
Dalam hal membuat kesepakatan di dalam suatu perjanjian haruslah

dilaksanakan dan dibuat dengan sifat iktikad baik. Para pihak tersebut
hendaknya berlaku jujur dalam membuat sebuah perjanjian dan menaati
kesepakatan-kesepakatan yang terdapat di dalam kontrak tersebut. Dalam
hal asas iktikad baik, para pihak tersebut dilarang untuk memberikan
identitas palsu atau keterangan palsu yang akan dituangkan dalam perjanjian
tersebut. Hal ini dilarang agar tidak adanya pihak yang akan dirugikan
dalam sebuah perjanjian. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang mementingkan
diri sendiri, namun harus melihat kepentingan dari pihak lainnya.
5)

Asas Kepribadian (personality)
Asas kepribadian merupakan suatu asas yang menentukan seseorang

yang ingin melakukan dan/atau membuat suatu perjanjian hanya untuk
kepentingan perseroangan. Asas kepribadian ini juga diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1315, 1317 dan pasal 1318.
Pasal 1315 menyatakan bahwa:
“pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.
Yang pada hakekatnya, untuk membuat sebuah perjanjian tersebut,
para pihak tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak hanya
itu, para pihak tersebut juga dapat mengadakan sebuah perjanjian untuk
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kepentingan pihak ketiga, dengan catatan adanya suatu syarat yang telah
ditentukan. Dan juga asas ini mengatur kepentingan ahli warisnya atau
kepada orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Di dalam pasal
1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur asas kepribadian
tentang pengecualiannya, sedangkan pasal 1318 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata mengatur dalam ruang lingkup yang lebih luas.

f. Syarat Sah Perjanjian
Perjanjian tidak semata-mata hanya untuk menuangkan kesepakatan
para pihak yang bersifat lisan kemudian dituangkan didalam sebuah
perjanjian yang tertulis. Tetapi, perjanjian atau kontrak yang dibuat tersebut
haruslah bersifat sah dan dapat menjadi suatu alat bukti dalam suatu
persidangan jika terjadi sebuah sengketa antara para pihak di kemudian
hari. Dalam perjanjian, memiliki beberapa syarat-syarat yang mengatur
perjanjian tersebut agar perjanjian tersebut dapat bersifat sah sebagai
perjanjian atau kontrak. Pada pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur
adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perjanjian, yakni:
1) Terdapat kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (Consensus,
Agreement)
Sebuah perjanjian memuat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh
para pihak, melainkan bukan hanya 1 (satu) pihak saja yang membuat
kesepakatan

tersebut.

Tetapi,

kesepakatan

yang dimaksud

adalah

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dan kemudian
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dituangkan di dalam sebuah perjanjian tertulis/kontrak. Jadi, pada sebuah
perjanjian tidak boleh adanya suatu paksaan, penipuan atau alasan
kekhilafan yang terjadi.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Umur sangat menentukan untuk membuat suatu perjanjian atau
kontrak. Pasal 1330 KUH Perdata telah diaturnya orang-orang yang tidak
cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni:
a) Orang yang dikatakan belum dewasa
b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
c) Orang-orang perempuan, yang dalam hal telah ditetapkan oleh UndangUndang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Asas kecakapan untuk membuat suatu perbuatan hukum seperti
perjanjian adalah setiap individu yang telah berumur dewasa dan sehat akal
serta pikirannya.
3)

Suatu hal tertentu
Pada perjanjian, harus jelas hal apa yang hendak diperjanjikan dalam

sebuah perjanjian tersebut. hal tertentu untuk apa perjanjian itu dibuat
merupakan dasar bagi sebuah perjanjian tersebut. Karena, perjanjian harus
memiliki alasan untuk apa perjanjian tersebut dibuat.
4)

Klausul yang selaras dengan hukum
Perjanjian dibuat tidak boleh melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai keadilan,
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kesopanan, serta ketertiban umum. Jadi, perjanjian dibuat haruslah selaras
dengan hukum yang berlaku.

g. Tanda Tangan dalam Perjanjian
Tanda tangan merupakan tulisan tangan atau goresan yang memiliki ciri
khas yang dituangkan dalam dokumen. Untuk membuktikan suatu tanda
tangan dilakukan proses pembentukkan dan verifikasi tanda tangan (dengan
cara membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen
dengan contoh tanda tangan yang aslinya seperti yang biasanya dilakukan
dalam sebuah proses pengecekkan tanda tangan secara manual.4
Sebuah tanda tangan dalam perjanjian bentuk konvensional maupun
bentuk elektronik merupaka suatu teknik yang snagat tepat dalam menjamin
keaslian atau origin dalam suatu dokumen perjanjian serta menghindari
suatu perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.
h.

Hubungan Hukum dalam Perjanjian
Hubungan hukum merupakan suatu hubungan para pihak yang diatur

oleh hukum, 5 di dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan
kewajiban para pihak. Menurut Logemann, dalam tiap hubungan hukum ada
pihak-pihak yang wajib melakukan prestasi itu. Terdapat 2 (dua) segi dalam
hubungan hukum, yakni mengenai hak dan kewajiban, yang kedua-duanya
timbul dari satu peristiwa hukum.
4

Abu Bakar Munir, Cyber Law Policies and Challenges Butterworths Asia, Jakarta, Reflika
Aditama, 1999, hal. 13-14.
5
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 253
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Pada kasusnya, hubungan hukum memiliki 2 (dua) macam segi.
Hubugan hukum yang bersegi satu atau yang disebut dengan sepihak ialah
mengenai satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa dalam
artiannya melakukan sesuatu. Sedangkan, hubungan hukum yang bersegi
dua ialah mengenai timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak
yang bersangkutan dengan harus melakukan sesuatu.

i.

Risiko dalam Perjanjian
Secara umum risiko dapat diartikan sebagai sebuah tanggung jawab

seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam hukum perjanjian, risiko
sebagai suatu kewajiban suatu kerugian yang disebabkan karena suatu
peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda seperti
yang di maksud dalam perjanjian. Harus adanya kejelasan tentang
kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak
yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian yang dalam keadaan
memaksa.
Menurut pendapat R. Subkesi, yang dimaksud dengan risiko adalah
“kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di
luar kesalahan salah satu pihak”.

6

Risiko dalam perjanjian sepihak diatur

dalam pasal 1237 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa risiko
dalam sebuah perjanjian merupakan tanggungjawab kreditur. Sedangkan
risiko pada perjanjian timbal balik diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata,
6

R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hal.
59
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bahwasannya jika suatu barang tertentu yang dijanjikan untuk ditukar
musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur, dan
siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut
kembali atas barangnya yang telah diberikan dalam tukar menukar. 7

4.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama
a. Definisi Perjanjian Kerjasama
Perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak
atau antara pihak yang bersangkutan yang kemudian dirumuskan dan
dituangkan secara tertulis memiliki makna tersendiri. Perjanjian dibuat atas
dasar kepentingan pihak yang bersangkutan. Ada perjanjian jual beli,
perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, dan perjanjian-perjanjian
lainnya.
Dalam hal ini, perjanjian kerjasama merupakan hasil kesepakatan
kedua belah pihak atau pihak yang bersangkutan sangatlah diperhatikan.
Apakah kewajiban dan hak sudah dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat ini,
ataukah ada kelalaian dari salah satu pihak, dan sebagainya. Secara umum,
pengerti mengenai perjanjian kerjasama ini jelas tertuang di dalam pasal
1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:
“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

7

Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta : PT. Sinar Grafika,
2000), hal. 62
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Mengenai pasal 1313 KUH Perdata tersebut, tentunya dalam hal
perjanjian ini masing-masing pihak harus menjalankan kewajiban
sebagaimana mestinya. Tidak ada perjanjian yang dibuat oleh satu pihak
yang secara untuk menguntungkan dirinya sendiri, tentu perjanjian itu harus
bersifat menguntungkan para pihak yang bersangkutan atau tidak sama
sekali. Sebab, perjanjian bukanlah pelimpahan beban dari pihak satu ke
pihak yang lain. Yang mana perjanjian ini bersifat mengikat bagi mereka
yang telah sepakat di dalamnya. Sehingga, jika perjanjian ini dilaksanakan
secara baik dan benar, maka tidak aka nada timbulnya suatu kelalaian atau
wanprestasi.

b. Bentuk Perjanjian Kerjasama
Sebagai suatu perusahaan yang baru berdiri, tentunya perusahaan
tersebut tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya ikatan dengan pihakpihak yang lain. Pihak-pihak yang lain inilah ternyata sangatlah membantu
sebuah perusahaan yang ingin berkembang. Ikatan yang dimaksud tersebut
merupakan kerjasama antara satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh
karena itu, kerjasama tersebut harus memiliki suatu perjanjian kerjasama,
yang gunanya untuk membatasi perilaku-perilaku para pihak yang
bersangkutan. Perjanjian tersebut dapat menjadi pegangan kesepakatan yang
telah dicapai oleh pihak yang bersangkutan.
Secara umum ada beberapa bentuk kesepakatan yang dapat dikatakan
sebagai perjanjian kerjasama, yakni:
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1) Dibuat secara tertulis: perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang
dibuat secara tertulis. Karena jika perjanjian tersebut tidak secara tertulis,
maka itu hanya disebut sebagai suatu kesepakatan atau perikatan.
2) Judul: dalam hal ini, ada atau tidaknya suatu judul tidak menjadi suatu
patokan sah atau tidaknya suatu perjanjian, namun dengan adanya judul
maka ini dapat menjadi suatu identitas bagi surat perjanjian yang dibuat
oleh para pihak, judul yang nantinya harus selaras dengan isi perjanjian
yang dibuat.
3) Terdapat bagian pembuka: pada surat perjanjian atau akta perjanjian
wajib mencantumkan hari, tanggal, bulan, tahun serta dimana dan kapan
perjanjian itu disepakati. Hal ini sangatlah penting bagi kedua belah
pihak agar jelas perjanjian yang dibuat.
4) Identitas para pihak: perjanjian sekurang-kurangnya memuat 2 pihak atau
lebih didalamnya. Oleh sebab itu, harus ada memuat identitas pihak
pertama dan pihak kedua.
5) Premis:

dalam

perjanjian

premis

diartikan

sebagai

keterangan

pendahuluan, latar belakang dan uraian singkat para pihak mengenai
perjanjian yang dibuat.
6) isi perjanjian: perjanjian tertulis terdiri dari pasal-pasal yang dimulai dari
ketentuan umum, itulah yang disebut dengan isi perjanjian. Memuat
kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.
7) Penutup: bagian dari penutup dalam sebuah perjanjian ditegaskan bahwa
perjanjian yang dibuat dapat digunakan sebagai alat bukti dan dapat
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digunakan di kemudian hari jika terjadi sengketa atau konflik. Serta,
memuat tempat, tanggal, bulan dan tahun perjanjian itu ditandatangani
dan juga memuat dibawahnya terdapat tandatangan para pihak yang
terlibat melakukan perjanjian tersebut, bahkan saksi-saksi jika terdapat
saksi yang bersangkutan saat proses perjanjian kerjasama tersebut
berlangsung.

c. Fungsi Perjanjian Kerjasama
Perjanjian kerjasama memiliki fungsi yakni untuk mengatur dan
membatasi perilaku para pihak yang bersepakat. Atas hak dan kewajiban
yang timbul dari lahirnya perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dibuat
tentunya pasti memiliki fungsinya masing-masing. Hak dan kewajiban
haruslah tercapai dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dibuat, karena
pada umumnya perjanjian hanyalah bertujuan untuk mengikat para pihak
dengan melakukan sesuatu atau dengan tidak melakukan sesuatu kepada
pihak lain.
Perjanjian yang dibuat haruslah memiliki fungsi, jika suatu perjanjian
tidak memiliki fungsi, maka tidak dapat disebut sebagai perjanjian. Adanya
funsi perjanjian dapat membatasi wewenang para pihak. Oleh karena itu,
tiada satu pihak yang dapat menindas pihak lain dengan cara menghilangkan
fungsi dari perjanjian kerjasama ini.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama
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Pada perjanjian kerjasama, tentunya terdapat hak dan kewajiban para
pihak yang nantinya perjanjian kerjasama yang dibuat ini dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Perjanjian kerjasama hak berupa imbalan atau upah
yang didapatkan atau yang harus diberikan kepada pihak yang lain jika
kewajibannya telah dipenuhi yang sebagaimana diatur dalam perjanjian
tersebut.

5. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Elektronik atau E-Contract
a.

Definisi Kontrak Elektronik atau E-Contract
Kontrak merupakan hasil kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak. Kontrak dibuat dan harus dibentukkan secara fisik yang
kemudian disebut dengan perjanjian. Perjanjian harus bersifat tertulis agar
lebih formalitas. Namun, dengan perkembangan informasi, teknologi dan
internet, belakangan ini kontrak yang bersifat fisik berubah menjadi kontrak
elektronik.
Kontrak elektronik dan kontrak fisik dalam isi dan bentuknya tidak jauh
berbeda, hanya kontrak elektronik menggunakan koneksi internet. Jadi, para
pihak yang bersangkutan tidak saling bertemu dalam sebuah forum. Menurut
Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang,
dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui
situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini
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yang dimaksud adalah pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh
penutup kontrak (dalam hal ini konsumen)”. 8
Kontrak elektronik telah diatur tersendiri pada Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik. Menurut
penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (17) dinyatakan bahwa Kontrak
Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik.
Yang membedakan kontrak elektronik dan kontrak pada umumnya
yaitu, kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak
pada umumnya dibuat secara non elektronik. Kontrak elektronik dapat
menjadi sah apabila kontrak tersebut tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian
yang telah diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1320. Suatu itikad baik
adalah salah satu faktor yang terpenting dilihat dan dipertimbangkan dalam
suatu pembuatan kontrak. Oleh sebab itu, kontrak elektronik merupakan suatu
wujud inisiatif dari para pihak untuk membuat suatu kesepakatan yang
mengikat melalui sistem elektronik.

b.

Unsur – unsur Kontrak Elektronik
Sama halnya dengan kontrak pada umumnya, kontrak elektronik juga

memiliki unsur-unsur di dalamnya, yakni:

8

Citra Yustisia Serfiani dkk, 2013. Op. Cit, hlm. 100
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1) Kontrak sifatnya campuran yang berkaitan dengan transaksi jual beli atau
penyediaan barang, jasa atau peralihan atas hak;
2) Kontrak dibuat dan dilaksanakan melalui sistem elektronik;
3) Pembuatan serta pelaksanaan kontraknya tidak harus adanya kehadiran
para pihak yang bersangkutan secara fisik;
4) Kontrak elektronik dalam sistem jaringan publik;
5) Sistem atau jaringan publik yang menjadi tempat berbelanja kontrak
bersifat terbuka;
6) Kontrak bebas dari batas wilayah.

c.

Tujuan Kontrak Elektronik atau E-Contract
Sama halnya, tujuan suatu kontrak atau perjanjian pasti adalah untuk

bersepakat dan mengikatkan diri terhadap perjanjian yang dibuat. suatu
kontrak atau perjanjian pasti terdapat sesuatu yang hendak dicapai oleh para
pihak tersebut. Kontrak yang dibuat juga bertujuan untuk memperjelas hakhak dan kewajiban para pihak serta menciptakan hubungan yang harmonis
maupun menetapkan syarat-syarat batasan dalam sebuah hubungan
kerjasama.
Penggunaan kontrak elektronik ini memudahkan para pihak yang
terlibat menjalankan usaha yang bersifat online dengan akses jaringan
internet.

Tujuan

dari

penggunaan

kontrak

elektronik

ini

untuk

meminimalisir pengeluaran akan kertas atau paper dan juga memudahkan
para pihak yang terbatas oleh batas waktu dan territorial. Kontrak elektronik
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ini hanya menggunakan media komputer, gadget dan alat komunikasi
lainnya yang dapat menunjang bagi kedua belah pihak. Ini pun sangatlah
memudahkan para pihak sehinga terjadinya kontrak hanya dalam waktu
yang singkat dan mudah. Tujuan dari kontrak pada umumnya dan kontrak
secara elektronik pada halnya sama saja.

d.

Akibat Kontrak Elektronik atau E-Contract
Sama halnya seperti kontrak pada umumnya yang memiliki akibat,

seperti wanprestasi maupun kelalaian para pihak. Kontrak elektronik juga
memiliki akibat. Dengan tidak terpenuhinya salah satu pasal pada perjanjian
tersebut juga telah menjadi suatu permasalahan bagi para pihak yang
menjalankannya.
Dengan tidak bertemunya secara langsung pada kontrak elektronik ini,
tidak menutup kemungkinan jika penipuan dan pemalsuan sampai hingga
wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Kesepakatan yang telah dicapai
bisa saja suatu saat nanti tidak diindahkan oleh salah satu pihak yang terlibat
dalam perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, kontrak elektronik ini di
Indonesia terutama di Kota Batam sudah merasakan perjalanan kontrak
elektronik sejak bermunculannya transaksi elektronik dan bisnis yang
dilakukan secara elektronik.
Namun, dalam halnya perjanjian, setiap individu pasti dapat merasa
dirugikan atau diuntungkan tergantung pada porsinya masing-masing.
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Secara khusus, ada beberapa masalah yang dapat timbul dari perjanjian yang
dilakukan secara elektronik ini, yaitu:
1) Sulitnya pembuktian mengenai data-data yang terdapat dalam perjanjian
elektronik;
2) Sulit untuk menentukan keabsahan suatu kontrak atau bentuk kontrak
tersebut;
3) Kendala

untuk

menentukan

pembuktian

dari

orisinalitas

data

(originality), syarat-syarat yang tertulis dan masalah pada tanda tangan;
4) Masalah pada pengesahan, pengakuan, serta penyimpanan data
elektronik;
5) Masalah pada isi perjanjian yang dapat dimanipulasikan atau dirubahubah oleh pihak yang membuat perjanjian atau kontrak tersebut.

e.

Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik atau E-Contract
Pada kontrak elektronik ada pihak-pihak yang terdapat di dalamnya

yang melakukan perjanjian. Biasanya, dalam kontrak elektronik ini terdapat
sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak. Ada pihak pengusaha (merchant) dan
pihak yang menyedia layanan. Atau, pada perjanjian jual beli ada pihak
pembeli dan penjual. Dan pada sisi lain, ada kreditur dan debitur.
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Menurut Budhiyanto sebagaimana yang dikemukakan oleh Didik M.
Arief Mansur dan Elisatris Gultom memaparkan pihak-pihak yang terlibat
dalam suatu perjanjian atau transaksi yang bersifat elektronik terdiri dari:9
1) Pengusaha

(merchant),

yakni

perusahaan

atau

produsen yang

menawarkan produknya secara online melalui sistem elektronik atau
jaringan internet;
2) Konsumen, yaitu orang-orang yang memperoleh produk dari produsen
tersebut dengan melalui pembelian yang dilakukan secara online;
3) Acquirer, yakni sebagai pihak perantara penagihan. Pihak ini meneruskan
penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan-tagihan yang muncul;
4) Issuer, yakni pihak perusahaan credit card yang menerbitkan kartu;
5) Certification Authorities, yakni pihak penengah yang bersifat netral dan
berhak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant.
Tetapi, dalam perjanjian kerjasama biasanya hanya ada pihak
pengusaha (merchant) dan pihak yang menyedia layanan, baik itu layanan
yang menyediakan jasa, produksi jasa dan sebagainya. Pihak Merchant
biasanya akan bekerjasama dengan pihak penyedia jasa. Merchant dalam
hal ini dapat sebagai pelaku usaha dalam bidang kuliner, barang-barang
kebutuhan dan sebagainya. Biasanya, pihak merchant yang bergerak dalam
bidang kuliner seringsekali memakai jasa dari perusahaan penyedia jasa, hal
ini juga bertujuan untuk menunjang keberlangsungan usaha yang dijalankan.

9

Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum
Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 152-154
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Dengan

perkembangan

teknologi,

informasi

dan

internet

menyebabkan para penyedia jasa menjalankan kegiatannya dengan sistem
elektronik atau online. Tidak hanya kontraknya yang berbentuk elektronik,
tetapi dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya juga menggunakan sistem
elektronik dan jaringan internet.

f.

Keuntungan dan Kelemahan Kontrak Elektronik
Kontrak elektronik yang dapat saja terjadi secara mudah dan singkat

dan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yang memiliki akibat,
dan lain sebagainya memiliki beberapa keuntungan dan kelemahannya
tersendiri.
Keuntungan dari elektronik kontrak:
1) Kontrak terjadi dengan mudah dan cepat;
2) Tidak memerlukan biaya yang sangat banyak;
3) Keputusan dari kontrak elektronik tersebut dapat diterima langsung;
4) Format perjanjiannya telah tersedia;
5) Transaksi atau objek yang diperjanjikan lebih mudah dan cepat;
6) Apa yang diperjanjikan lebih cepat dan efisien;
7) Dokumen dapat menjadi arsip yang tidak mudah hilang dan dapat dilacak
kembali.
Namun, disamping keuntungan dari kontrak elektronik tersebut,
ternyata kontrak elektronik ini memiliki beberapa kelemahan, yakni:
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1) Sulitnya melakukan pelacakan terhadap para pihak jika terjadi suatu
wanprestasi;
2) Para pihak yang tidak saling bertemu, sehingga menyebabkan pihak yang
satu dengan pihak yang lain tidak saling mengenal bentuk dan rupanya;
3) Tidak efektif dalam hal komunikasi;
4) Seringkali perjanjian yang hanya dibuat oleh satu pihak akan
memberatkan pihak lawannya;
5) Membuka celah bagi para pihak yang dengan mudah untuk melakukan
wanprestasi, sehingga dapat merugikan pihak lawannya;
6) Tidak ada pihak ketiga atau saksi yang menjadi saksi mata terhadap
perjanjian yang diperjanjikan atau dibuat;
7) Kontrak yang bersifat elektronik ini dapat dengan mudah diduplikasikan,
sehingga jika terjadi pemalsuan akan sulit untuk diketahui dan ini akan
mengakibatkan jika terjadinya suatu perselisihan yang dibawa ke ranah
pengadilan.

B.

Landasan Yuridis
Dalam hal penelitian yang dilakukan oleh Penulis, ada beberapa dasar

hukum yang digunakan oleh Penulis adalah:
1.

Buku Ketiga KUH Perdata, yang mengatur:

Pasal 1313, yang berbunyi:
“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Pasal 1320, yang berbunyi:
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“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:
a.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d.Suatu sebab yang halal.”
Pasal 1338, yang berbunyi:
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu.”
Pasal 1243, yang berbunyi:
“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan
mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang
melampaui waktu yang telah ditentukan.”

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
yang mengatur:

Pasal 4, yang berbunyi:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;
hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;
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i.

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.”

3.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, yang mengatur:

Pasal 1 ayat (17), berbunyi:
“kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik.”

Pasal 1 ayat (13), berbunyi:
“penada tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan
tanda tangan elektronik.”
Pasal 1 ayat (22), berbunyi:
“badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”
Pasal 18 ayat (1), berbunyi:
“transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para
pihak.”
Pasal 11 ayat (1), berbunyi:
“tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah
selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda
tangan
b.
Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan
c.
Segala perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui
d.
Segala perubahan terhadap informasi serta yang terkait dengan
tandatangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui
e.
Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
penandatangannya, serta
f.
Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah
memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.”
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C. Landasan Teoritis
1. Teori Tentang Kepastian Hukum
Terkait dengan teori kepastian hukum, hukum merupakan sebuah norma. Hans
Kelsen mengemukakan pendapatnya mengenai Norma. “Norma merupakan suatu
pernyataan yang menekankan aspek seharusnya (das sollen), dengan menyertakan
beberapa kumpulan aturan-aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan.”
Ketegasan untuk mengatur sebuah masyarakat dalam melakukan atau membebani
tindakan terhadap setiap individu tersebut menimbulkan sebuah kepastian
hukum. 10
Suatu kerangka atau suatu landasan teori dalam sebuah penelitian hukum ini
sangatlah diperlukan dan sifatnya sangat fundamental untuk dapat mengkajinya,
menganalisanya serta menemukan jawaban-jawaban atas tujuan penelitian hukum
tersebut. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam penegakan hukum yang guna untuk
menjadikan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan hukum, kemanfaatan serta
kepastian hukum. Sebuah kepastian hukum sangatlah penting untuk terlaksananya
aturan dengan adanya hak dan kewajiban yang akan menimbulkan rasa aman bagi
setiap individu dengan menjalankan hak yang seharusnya didapatkan setelah
melaksanakan kewajiban sesuai didasari aturan yang telah diatur.

10

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.
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Seorang Pakar politisi berasal dari Jerman yang bernama Gustav Radbruch
(1878-1949) mengemukakan pendapatnya terhadap teori kepastian hukum
terdapat 3 (tiga) unsur penting, yaitu sebagai berikut:11
1) Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas ini mengatakan bahwa hukum
sebagai kepastian undang-undang atau peraturan, serta segala cara, metode dan
lainnya yang harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Dalam
kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum yang
tertulis merupakan suatu hukum yang dibuat secara tertulis oleh lembaga yang
berwenang, memiliki sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan
diumumkannya pada suatu lembaga. Kepastian hukum tidak selalu harus
diberikan prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah
kepastian hukum tersebut harus ada terlebih dahulu, baru selanjutnya disusul
dengan keadilan dan kemanfaatan.
2) Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas ini menjelaskan bahwa pada suatu
keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral
serta etika. Hukum merupakan suatu pengemban dalam nilai keadilan.
3) Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility),
asas ini mengemukakan kinerja dari hukum itu sendiri yang efektif atau tidak.
pada nilai kemanfaatan, hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk memotret
fenomena pada kehidupan bermasyarakat atau realita sosial. Pada asas ini
dilihat apakah suatu sebab dilaksanakannya suatu hukum tersebut dapat
memberikan suatu manfaat atau tidak.
11

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
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Adapun pandangan mengenai pengertian teori kepastian hukum dari para
ahli sebagai berikut:
a) Menurut Sudikno Mertukusumo menjelaskan mengenai kepastian hukum
merupakan “jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut
hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.” 12
Adapun pandangan mengenai pengertian teori kepastian hukum dari para ahli
Sudikno Mertukusumo menjelaskan mengenai kepastian hukum merupakan
“jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.”13
Dalam teori kepastian hukum juga akan menimbulkan suatu teori mengenai
teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum menurut pakar yang
bernama Fitzgerald menyatakan teori perlindungan hukum Salmond yang
menyatakan bahwa tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan.,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus
melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum
dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya
merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku
antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan. 14

12

Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Hlm.
160
13
Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Hlm.
160
14
Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000), hlm.54
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Adapun perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon ada dua
perlindungan terpenting, yakni perlindungan hukum preventif dan juga represif.
Yang mana perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang
diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa.
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