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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang 

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh penjual dan pembeli yang menyebabkan beralihnya hak milik atas barang atau 

jasa dari tangan penjual ke tangan pembeli. Jual beli merupakan kebutuhan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup masyarakat 

akan jual beli dapat terpenuhi melalui pertemuan antara penjual dan pembeli di 

suatu tempat yang disebut dengan pasar. Pertumbuhan pasar tidak dapat dipisahkan 

dengan perkembangan dan perubahan gaya hidup masyarakat.  

Perubahan gaya hidup masyarakat dalam jual beli yang semula dilakukan di 

pasar tradisional yang kumuh, kemudian beralih ke pasar modern atau pusat-pusat 

perbelanjaan modern. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya toko-toko retail, yaitu 

toko yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat sebagai konsumen. Toko-toko 

retail yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-

hari tersebut antara lain: Matahari Departement Store, Carefour, Giant, Superindo 

dan sebagainya. 

Pada tahun 2012-2013 bisnis retail di Indonesia mengalami masa jayanya 

hingga pertumbuhan sektor ini melesat antara 14-15 persen, namun pada tahun 

2014 toko retail di Indonesia mengalami penurunan.1Salah satu alasan terjadinya 

penurunan adalah karena perkembangan teknologi yang cukup pesat dan didukung 

dengan adanya internet. Internet telah memudahkan masyarakat untuk melakukan 

jual beli tanpa harus datang ke toko atau bertemu dengan si penjual. Pembeli cukup 

menggunakan smartphone yang telah dilengkapi dengan aplikasi toko online atau 

media sosial. 

Media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan lain-lain merupakan 

suatu aplikasi yang semula merupakan suatu sarana komunikasi untuk bersosialisasi 

antar manusia. Sosialisasi antar manusia kemudian berkembang menjadi sarana 

                                                           
1“Masyarakat Zaman Now ke Mal Tidak untuk Belanja, Tapi Ini yang Dilakukan”, 

http://lampung.tribunnews.com/2017/11/05/perubahan-gaya-hidup-masyarakat-ke-mal-tidak-

untuk-belanja-tapi diakses pada hari Selasa tanggal 25 September 2018. 
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untuk menawarkan produk barang atau jasa diantara komunitas media sosial, yang 

selanjutnya menjadi transaksi jual beli. Para penjual melihat adanya peluang untuk 

melakukan jual beli melalui media sosial dalam masyarakat.  

Transaksi jual beli melalui media sosial sangat memudahkan dan 

menguntungkan penjual, karena penjual tidak perlu menyediakan tempat atau toko 

untuk menjual produknya. Menyediakan toko atau kios membutuhkan modal yang 

cukup besar, sedangkan berjualan melalui sosial media hanya membutuhkan 

smartphone yang dapat mengakses aplikasi media sosial. Kemudahan dalam jual 

beli melalui media sosial juga dapat dinikmati oleh calon pembeli. Pembeli tidak 

perlu keluar rumah dan biaya transportasi untuk menuju ke pusat perbelanjaan. 

Perkembangan jual beli melalui media sosial mendapat perhatian khusus 

dari Nielsen Indonesia, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang informasi 

global serta media yang fokus pada suatu penelitian dan memberikan suatu 

informasi tentang pemasaran dan konsumen, televisi, serta melakukan riset 

terhadap media yang lainnya. Riset terhadap bisnis publikasi, trade show dan riset 

terhadap dunia online,2telah melakukan penelitian tentang pemasaran dan 

konsumen. Laporan penelitian tersebut telah dipublikasikan pada triwulan pertama 

pada tahun 2014. Pada tahun 2014, konsumen Indonesia mulai menyukai belanja 

online seiring dengan meningkatnya penetrasi Internet di Indonesia.Pengguna 

Internet di Indonesia pada tahun 2014, mencapai 72 juta pengguna atau 29 persen 

dari populasi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

memperkirakan, di akhir tahun ini jumlah pengguna Internet di Indonesia akan 

mencapai 107 juta dan menjadi 137 juta atau 54 persen populasi di akhir tahun 

2015. Badan Pusat Statistik menyebut, kebanyakan pengguna internet di Indonesia 

menggunakan internet untuk menerima dan mengirimkan surat elektronik (95,75 

persen), mencari berita terkini (78,49), mencari informasi barang atau jasa yang 

mereka butuhkan (77,81), mengakses media sosial (61,23) dan mengakses 

informasi lembaga pemerintahan sekitar (65,07). 

Mendasari padacatatan-catatan Nielsen tersebut di atas, maka tidak dapat 

dipungkiri bahwa beberapa tahun belakangan ini toko-toko online mengalami 

                                                           
2 ”Pengertian Nielsen”, https://id.wikipedia.org/wiki/Nielsen, diakses pada hari Rabu 

tanggal 27 September 2018. 
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pertumbuhan yang sangat pesat. Berbagai macam konsep yang ditawarkan dalam 

mengiklankan produk untuk ditawarkan kepada konsumen, antara lain iklan baris 

disitus kaskus.co.id, olx.co.id, dan berniaga.com. Ada yang konsepnya B2C 

(business to consumer) seperti lazada.co.id, bhineka.com dan zalora.co.id. Ada 

pula mall online seperti blibli.com, elevenia.co.id dan tokopedia.com. Toko online 

tersebut di atas merupakan toko online yang berskala modal besar. 

Selain toko-toko online dengan modal besar, toko-toko online dengan skala 

rumahan dengan modal kecil dan menengah juga mengalami pertumbuhan yang 

cukup signifikan. Bagi mereka yang berjiwa enterpreneur, pertumbuhan pengguna 

Internet di Indonesia adalah peluang untuk berbisnis. Salah satu pelaku usaha 

adalah Dida (24 tahun) seorang karyawati yang sudah memulai usaha toko online-

nya sejak duduk di bangku kuliah melalui sarana Facebook, Twitterdan Instagram. 

Didamenyukai berbisnis melalui Internet karena alasannya pembeli mudah 

ditemukan melalui media sosial dan adanya smartphone untuk mengakses 

informasi termasuk mencari produk.3 

Masyarakat yang akan melakukan pembelian melalui media sosial perlu 

berhati-hati terhadap iklan penawaran produk yang di perjual belikan. Salah satunya 

dengan menggunakan iklan yang memuat penawaran dengan janji-janji mengenai 

kegunaan dan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, meskipun 

pada kenyataannya produk tersebut kegunaan dan manfaatnya tidak sesuai dengan 

janji yang di iklankan tersebut. Sehingga ketika pembeli telah melakukan 

pembayaran dan barang telah sampai kepada pembeli selaku konsumen, ditemukan 

barang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Konsumen merasa kecewa dan 

dirugikan, karena menerima barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang 

digambarkan oleh penjual dalam iklan di media sosial. Dalam hal yang demikian, 

penjual telah wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media sosial. Transaksi 

jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengikat kedua 

pihak. 

Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang 

perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua 

                                                           
3"Ketika Orang Indonesia Lebih Senang Belanja Online”, 

https://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/13/084300126, diakses pada hari Selasa tanggal 25 

September 2018. 
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pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. 

Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal.4 

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu 

menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-

sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu 

setuju untuk melakukan sesuatu.5 Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang 

dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, 

sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh Undang-Undang 

di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan 

suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu 

perikatan hukum.6 

Berdasarkan Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka 

transaksi jual beli melalui media sosial merupakan perjanjian jual beli sebagaimana 

diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, menyatakan “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” 

Jual beli sebagai suatu perjanjian mewajibkan kepada para pihak untuk memenuhi 

perjanjian, sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  Pihak yang ingkar janji terhadap perjanjian, maka disebut sebagai pihak 

yang wanprestasi. 

Salah satu kasus wanprestasi dalam jual beli melalui media sosial adalah 

kasus Fredy Leoagni Nantama (26 tahun) selaku pembeli, membeli smartphone 

iPhone 6 melalui situs Internet. Setelah mencari tentang spesifikasi smartphone  itu, 

pembeli sepakat untuk membeli barang itu dari penjual. Selanjutnya pembeli 

mengirim uang sebesar Rp 4,2 juta sebagai pembayaran kepada pihak penjual 

melalui rekeningbank penjual. Sesuai dengan kesepakatan kedua pihak,setelah 

pembeli melakukan pembayaran maka penjual mengrimkan barang yang telah 

                                                           
4 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XII, Jakarta, 1990, hal. 1. 
5Ibid. 
6Ibid., hal. 3. 
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dipesan oleh pembeli. Setelah beberapa hari kemudianpembeli menerima paket dari 

penjual, tetapi paket tersebut isinya tidak sesuai dengan yang dipesan.7 

Salah satu kasus wanprestasi lain dialami Melvi (40) yang akan membeli 

lemari jati melalui akun jual beli online di media sosial Facebook. Dia melakukan 

pembelian sebuah lemari jati sebesar Rp 2,7 juta yang akan dikirimkan dua minggu 

setelah melakukan pembayaran, tetapi lemari yang ia pesan tidak datang setelah 

satu bulan melakukan pembayaran.8Kasus-kasus yang telah dikemukakan diatas 

merupakan contoh kasus-kasus wanprestasi yang dialami oleh pembeli selaku 

konsumen. Menurut R. Subekti, salah satu macam tindakan wanprestasi (kelalaian 

atau kealpaan) seorang debitur adalah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi 

tidak sebagaimana yang diperjanjikan.9 

Mencermati kasus-kasus tersebut diatas, maka jual beli melalui media sosial 

dapat mengakibatkan pembeli sebagai konsumen menderita kerugian. Untuk itu 

penulis berpendapat bahwa jual beli melalui media sosial selain berkaitan dengan 

hukum perjanjian juga berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Undang-

undang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan 

hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan konsumen dari 

kesewenang-wenangan produsen. Dalam jual beli melalui media sosial,  apabila 

produk yang dihasilkan oleh penjual maka penjual adalah produsen sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan 

mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional 

termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap 

konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang 

berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara 

                                                           
7 “Beli iPhone 6, dikirim lipstik mainan”, https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-

cerita-apes-orang-belanja-online-barang-tak-sesuai-pesanan/beli-iphone-6-dikirim-lipstik-

mainan.html, diakses pada hari Jumat tanggal 28 September 2018. 
8“Begini Kisah para Korban Jual Beli Online, Bikin Sakit Hati”, 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/10/begini-kisah-para-korban-jual-beli-online-bikin-

sakit-hati diakses pada hari Rabu tanggal 26 September 2018. 
9 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenada Media Group, 

Jakarta, 2014, hal.82. 

UPN VETERAN JAKARTA

https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-cerita-apes-orang-belanja-online-barang-tak-sesuai-pesanan/beli-iphone-6-dikirim-lipstik-mainan.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-cerita-apes-orang-belanja-online-barang-tak-sesuai-pesanan/beli-iphone-6-dikirim-lipstik-mainan.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-cerita-apes-orang-belanja-online-barang-tak-sesuai-pesanan/beli-iphone-6-dikirim-lipstik-mainan.html
http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/10/begini-kisah-para-korban-jual-beli-online-bikin-sakit-hati
http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/10/begini-kisah-para-korban-jual-beli-online-bikin-sakit-hati


6 
 

 
 

Pancasila dan konstitusi negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945.10 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan seperti diuraikan diatas maka 

penelitian ini mengambil judul “WANPRESTASI JUAL BELI MELALUI 

MEDIA SOSIAL” 

  

I.2.Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah terjadinya wanprestasi dalam jual beli melalui media 

sosial ? 

2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam jual beli melalui media 

sosial ? 

 

I.3. Ruang Lingkup Penulisan 

 Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka ruang lingkup penulisan 

dalam penelitian ini adalah terjadinya wanprestasi dalam jual beli melalui media 

sosial dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli melalui media sosial. 

 

I. 4.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu: 

 a.  Tujuan Penulisan  

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan terjadinya wanprestasi dalam jual beli melalui 

media sosial. 

2. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli melalui 

media sosial. 

 

 

 

                                                           
10Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 
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b. Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya. 

1) Secara Teoritis,  Secara teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai 

terjadinya wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli 

melalui media sosial serta memberikan sumbangan pikiran dan salah 

satu referensi untuk perkembangan hukum perlindungan konsumen 

terutama dalam jual beli melalui media sosial. 

2) Secara Praktis. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukanyang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi 

maupun masyarakat umumnya dan pihak-pihak yang ingin melakukan 

penelitian di bidang yang sama. 

 

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

1) Teori Perjanjian 

Untuk menentukan saat terjadinya perjanjian dalam arti adanya 

persesuaian kehendak ada beberapa teori : 

a) Teori Pernyataan (Uithingstheorie) 

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (toesteming) terjadi pada 

saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia 

menerima penawaran itu. 

b) Teori Pengiriman (Venzendtheorie) 

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang 

menerima penawaran mengirimkan jawaban penerimaan atau akseptasi. 

c) Teori Pengertahuan (Vernemingstheorie) 

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila 

pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi. 
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d) Teori Penerimaan (Ontvangstheorie) 

Menurut teori penerimaan, bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak 

yang menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi, tetapi penerimaan 

itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). 

Selanjutnya oleh Pitlo ditambahkan lagi teori lain, yakni11 : 

e) Teori Pengetahuan yang Objektif (Geobjectiveerde vernemingstheorie) 

Kesepakatan lahir saat yang menawarkan secara objektif 

mengetahui atau menurut akal sehat dapat menganggap bahwa penerima 

telah mengetahui dan membaca surat penawaran. 

f) Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie) 

Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat penerima percaya 

bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud. 

Sebagaimana diketahui, kesepakatan ini dibentuk oleh dua unsur 

yaitu unsur penawaran dan penerimaan.Dasar keterikatan kontraktual 

berasal dari pernyataan kehendak, yang dibedakan dalam dua unsur yaitu 

kehendak dan pernyataan. Dalam situasi normal antara kehendak dan 

pernyataan saling bersesuaian, namun tidak menutup kemungkinan 

terjadi bahwa antara antara kehendak dan pernyataan terdapat 

ketidaksesuaian. Untuk menganalisis adanya dasar keterikatan 

kontraktual berlandaskan pada kehendak atau pernyataan, dapat dikaji 

dari perkembangan tiga teori, yaitu: 

a. Teori Kehendak (wilstheorie), menyatakan bahwa keterikatan 

kotraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan 

pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. 

Keberatan terhadap teori ini karena dalam lalu lintas hukum sangat 

sulit untuk mengetahui apakah pernyataan yang dibuat seseorang 

itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga selalu menimbulkan 

pertanyaan apakah ada kepastian hukum mengenai lahirnya 

keterikatan kontraktual. 

                                                           
11Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal.57. 
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b. Teori Pernyataan (verklaringstheorie), menurut teori pernyataan, 

menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataannya. 

Kelemahan dari teori ini apabila terdapat pernyataan yang ternyata 

tidak sesuai dengan kehendak. 

c. Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie), adalah teori baru sebagai 

ajaran yang diikuti (hersendeleer), merupakan teori jalan tengah 

yang menjembatani kelemahan dan kekurangan dua teori 

sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan yang menjadi 

landasan keterikatan kontraktual adalah pernyataan yang 

selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan 

putusan kehendak.12 

2) Teori Umum Penyelesaian Sengketa 

 Penyelesaian melalui lembaga pengadilan secara teori pandangan 

bahwa negara hukum tunduk pada the rule of law, kedudukan pengadilan 

dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, (judicial power) yang 

berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan 

ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan masih tetap relevan 

sebagai the last resort atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan 

sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan 

berperan menegakkan kebenaran dan keadilan, termasuk menyelesaikan 

sengketa. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan 

lagi dengan upaya verzet dalam bentuk partai verzet dan derden verzet. 

Teori Penyelesaian Sengketa Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin 

mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), 

yaitu:  

Pertama, contending (bertanding), yaitu mencoba 

menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak 

atas pihak yang lainnya. Kedua, yielding (mengalah), yaitu 

menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan 

dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, problem solving 

(pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan 

dari kedua belah pihak. Keempat, with drawing (menarik diri), yaitu 

                                                           
12 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.165. 
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memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secarafisik maupun 

psikologis. Kelima in action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.  

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang 

cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat tradisional 

maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 

(tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:  

a. Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak 

adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan 

untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan 

tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak 

yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai 

kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana 

proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga 

peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan 

bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari 

sisi materi maupun pisikologis.  

b. Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih 

untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang 

merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, 

misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan 

mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. 

Berbeda dengan pemecahan pertama (lumping it), dimana hubungan 

hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. 

Sementara dalam hal bentuk kedua (avoidance), yaitu pihak yang merasa 

dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan 

pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua 

hubungan kedua belak pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk 

sebagian atau untuk keseluruhan.  

c. Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada 

pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan 

atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya 

mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai.  
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d. Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan 

merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang 

dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya 

pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya 

untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri 

dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang 

ada.  

e. Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak 

yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga 

ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau 

ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil  

pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang 

mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju 

bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari 

pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh 

yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan 

sebagai hakim.  

f. Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat 

untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak 

semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari 

arbitrator tersebut.  

g. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang 

untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak 

yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan 

menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa 

keputusan itu dilaksanakan.13 

 

 

 

 

                                                           
13SetiowaconoJuli. “Persepsi masyarakat konsumen terhadap penyelesaian wanprestasi 

di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya”, Thesis, Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2015, hal. 11. 
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b.Kerangka Konseptual  

a) Wanprestasi  

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu 

kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam 

melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur 

dapat dikatakan ingkar janji.14 

b) Jual Beli 

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

menikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu benda dan pihak lain 

membayar harga yang telah dijanjikan.15 

c) Media Sosial  

Media sosial adalah media online. Seperti dalam Wikipedia, media 

sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya bisa 

saling berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi pengertian media sosial disini 

adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan 

secara online melalui jaringan internet.16 

d) Penyelesaian Sengketa 

Menurut Gary Goodpaster dalam “tinjauan terhadap penyelesaian 

sengketa” dalam buku Arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat memiliki 

berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara 

atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik.17 

 

I.6. Metode Penelitian  

 Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan 

dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. 

Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode 

penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

                                                           
14Yahman, Op.Cit., hal.81. 
15Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457. 
16 “Pengertian Sosial Media (Media Social), Ciri, Peran dan Fungsinya”’ 

https://rocketmanajemen.com/definisi-sosial-media/#a, diakses pada hari Jumat tanggal 28 
September 2018. 

17 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, 

hal.15. 
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a. Metode Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu 

yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

bahan sekunder yang akan dikumpulkan untuk dianalisa danditeliti. 

Penelitian ini menggunakan teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka. 

b. Sumber Data 

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder 

dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau 

menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal 

hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam 

referensi yang berkaitan dengan aturan dalam jual beli dan 

perlindungan konsumen. 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier 

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan 

dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk 

atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah 

yang sering dipergunakan dalam aturan jual beli dan perlindungan 

konsumen. 
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c. Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap serta 

akurat, ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar mempunyai 

nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam 

penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data. 

Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, 

kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul 

tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan. 

 

I.7. Sistematika Penulisan  

 Sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah 

tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini 

dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan 

manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN 

WANPRESTASI 

Pada bab ini secara umum menguraikan mengenai 

perjanjiandan wanprestasi. 

 BAB III   JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL 

Pada bab ini akan membahas kronologis tentang suatu kasus 

bisa dikatakan sebagai suatu tindakan wanprestasi dalam 

melakukan jual beli melalui media sosial.  

BAB IV   ANALISA WANPRESTASI JUAL BELI MELALUI 

MEDIA SOSIAL  

Pada bab ini akan menguraikan analisa terjadinya 

wanprestasi dalam jual beli yang dilakukan melalui media 

sosial serta penyelesaiannya ditinjau dari Buku III Kitab 

Undang - undang Hukum Perdata, Undang - undang 
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Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 BAB V PENUTUP 

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis menyimpulkan 

pembahasan-pembahasan rumusan permasalahan dan 

memberikan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 
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