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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Kedudukan manusia sebagai mahkluk sosial mendorong manusia untuk 

saling berinteraksi dan berkomunikasi antar sesamanya guna bertahan hidup. 

Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu 

pihak kepada pihak lain agar terjadi suatu hubungan timbal balik. Melalui 

komunikasi, tujuan, sikap dan perasaan sesorang atau sekelompok orang dapat 

dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila 

pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut.  

Pada umumnya komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata 

secara lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, namun adakalanya 

komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan yang 

menunjukkan sikap tertentu, seperti tersenyum, menggelengkan kepala, 

mengangkat bahu dan gerak badan lainnya. Komunikasi dengan cara 

demikian itu disebut dengan komunikasi nonverbal. 

Komunikasi yang terjadi dalam hubungan antar manusia berkembang 

mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. Pada abad 19 teknologi 

komunikasi mulai berkembang dengan pesat, ditandai dengan ditemukannya 

teknologi telegram, radio, hingga telepon. Pada akhir abad 20 manusia 

berhasil menciptakan teknologi baru yang merupakan gabungan berbagai 

macam teknologi komunikasi yang ada, yaitu internet. Ditemukannya 

teknologi-teknologi telekomunikasi tersebut mampu merubah secara total cara 

manusia berkomunikasi dimana komunikasi tidak lagi terhambat oleh jarak 

dan waktu. 

Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini membawa perubahan 

pola hidup manusia dalam bergaul, bersososialisasi, bahkan melakukan 

aktivitas dalam ekonomi baik skala lokal, regional maupun global. Para 

pengamat sosial memberikan komentar bahwa teknologi digital membawa 

manusia pada sosok manusia tanpa jiwa, artinya semakin kehilangan 
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kesempatan berinteraksi secara sosial karena semakin banyak waktu 

dihabiskan di depan komputer, televisi dan media elektronik lainnya.
1
 

Internet merupakan kependekan dari Interconnection Networking
2
. 

Pengertian dari internet itu sendiri secara harfiah adalah rangkaian komputer 

yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Media penghubung tersebut 

bisa berupa kabel, kanal satelit maupun frekuensi radio sehingga komputer-

komputer yang saling terhubung tersebut dapat saling berkomunikasi. Setiap 

kumputer yang terhubung dengan jaringan tersebut diberikan sebuah nomor 

yang unik dan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dengan menggunakan 

bahasa komunikasi yang sama. Penggunakan internet memungkinkan seseorang 

untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan mencari informasi apa saja dengan 

cepat dan akurat. Pengaruh internet sangatlah besar terhadap berbagai segmen 

aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi 

dan bisnis. 

Pada awal kemunculannya, jaringan internet hanya dikembangkan 

sebagai saluran khusus untuk aktivitas riset serta media komunikasi dan 

informasi, namun dalam perkembangannya saat ini internet dimanfaatkan untuk 

berbagai keperluan bisnis ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau beranjak dari 

tempat ia berada.
3
 Suatu transaksi bisnis tidak perlu lagi dilakukan secara 

langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan 

jasa layanan internet dan teknologi elektonik lainnya. Dalam bidang 

perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis 

terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi dan efektifitas. Aktivitas 

perdagangan melalui media internet ini dikenal dengan nama electronic 

commerce atau yang lebih populer dengan sebutan e-commerce. 

                                                           
1
 Ade Manan Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2005), hlm. 180. 
2
 Internet adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar terdiri dari jaringan-jaringan 

kecil yang saling terhubung dengan jangkauan seluruh dunia. Di Indonesia, jaringan internet mulai 

dikembangkan pada tahun 1983 di Universitas Indonesia, yakni UInet oleh Joseph F. P. Luhukay 

yang ketika itu baru saja menamatkan program Doktor Filosofi Ilmu Komputer di Amerika Serikat. 

Lihat Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan 

Strategi, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 10. 
3
 Anastasia Diana, Mengenal E-Commerce, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 3. 
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Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih 

populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital.
4
 Keberadaannya 

ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan 

internet sebagai media komunikasi, kolaborasi dan kooperasi. Perdagangan 

misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik/electonic 

commerce sebagai media transaksi dan di perkirakan pada tahun 2003 lebih dari 

95 persen dari seluruh kegiatan internet merupakan kegiatan perdagangan.
5
 

Menurut World Trade Organization (WTO), cakupan e-commerce 

meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman 

barang dan atau jasa melalui elektronik, sedangkan OECD (Organization For 

Economic Cooperation and Development) menjelaskan bahwa e-commerce 

adalah transaksai berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Selain 

dari dua lembaga internasional tersebut, Alliance for Global Business, suatu 

asosiasi di bidang perdagangan terkemuka mengartikan e- commerce sebagai 

seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau 

pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media.
6
 

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce 

telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen 

dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi 

yang tidak langsung. E-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan 

menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia 

virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk 

menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang 

mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.
7
 

Secara umum pengertian dari perdagangan elektronik (e-commerce) dapat 

diartikan sebagai berikut :
8
 

Perdagangan elektronik adalah suatu rangkaian teknologi yang dinamis dan 

proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat 

                                                           
4
 Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya. 2001. 

5
 www. Kompas.com/kompas-cetak, 16 Juni 2013. 

6
 Ade Manan Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), hlm. 179. 
7
 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), Hlm. vii. 
8
 Baum, David, “Business Links”, (Oracle Magazine, No. 3 Vol. XIII, May/June, 1999), hlm. 

36-44. 
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melalui transaksi elektronik untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan 

informasi. 

 

 Perdagangan elektronik adalah suatu konsep yang timbul dari penggunaan 

komputer yang melibatkan internet sebagai sarana jual beli barang, jasa dan 

informasi). Dari pengertian-pengertian e-commerce yang disebutkan, kita dapat 

mengambil benang merah bahwa e-commerce memiliki karakteristik :
9
 

Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; Adanya pertukaran barang, jasa dan 

informasi; Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme 

perdagangan tersebut. 

Perkembangan transaksi e-commerce menunjukkan adanya peningkatan 

yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-

negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan 

e-commerce yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi 

konvensional. Pada dasarnya, keuntungan penggunaan e-commerce dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) bagian, yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi 

pembeli. 

Menurut Joseph Luhukay (President Director, Capital Market Society) 

sebagaimana dikutip oleh majalah Info Komputer edisi Oktober 1999, 

keuntungan bagi pedagang (merchant) antara lain : 

a. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan (revenue 

generation) yang sulit atau tidak dapat diperoleh melaluai cara 

konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa;menjual 

informasi,iklan (baner), membuka cybermall, dan sebagainya; 

b. Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan 

melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu 

menyiapkan tempat ruang pamer (outlet), staf operasional yang banyak, 

gudang yang besar dan sebagainya; 

c. Memperpendek product cycle dan management supplier. Perusahaan dapat 

memesan bahan baku atau produk supplier langsung ketika ada pemesanan 

                                                           
9
 Dedy A. Saputra, “Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Perdagangan 

Melalui Internet”, Varia Peradilan No. 247, (Jakarta: IKAHI, 2006), hlm. 60. 
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sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk 

menyimpan produk – produk tersebut; 

d. Melebarkan jangkauan (global reach). Pelanggan dapat menghubungi 

perusahaan /penjual dari manapun di seluruh dunia; 

e. Waktu operasi tidak terbatas. Bisnis melalui internet dapat dilakukan 

selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu; 

f. Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa 

menyampaikan kebutuhan maupun keluahan secara langsung sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya. 

Sedangkan keuntungan bagi pembeli antara lain : 

a. Home Shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga 

dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-

toko yang jauh dari lokasi; 

b. Mudah melakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau 

melakukan transaksi melalui internet; 

c. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan 

produk maupun jasa yang ingin dibelinya; 

d. Tidak dibatasi waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja 

selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu; 

e. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di 

outlet-outlet/pasar tradisional.
10

 

Keuntungan-keuntungan di atas apabila dipergunakan dengan sebaik-

baiknya akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap e-

commerce yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian nasional. 

Melalui e-commerce semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan 

dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya konsumen pun 

memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi 

seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah 

(borderless). Hal yang sama dikemukakan oleh Micheal Pattison dalam “Legal 

Implications of Doing Business on the Internet”,Information Management & 

                                                           
10

 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), 

(Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 150. 
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Computer Security 5/1 (1997) 29-24, di halaman 29 sebagaimana dikutip oleh 

Abu Bakar Munir dalam Cyber Law, Policies And Challenges bahwa:
11

 

“There are several features, which distinguish electronic commerce 

from business conducted by traditional means. In particular: electronic 

commerce establishes a global market-place,where traditional 

geographic boundaries are not only ignored,they are quite simply 

irrelevant…” 

 

Dampak dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi 

bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin 

kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Konsumen 

memiliki akses yang lebih besar pada bermacam-macam produk. Begitu pula 

bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan 

pemasaran produk sehingga dapat memotong jalur distribusi yang akan berakibat 

pada penghematan biaya dan waktu, serta memudahkan produsen dalam 

menghimpun database pelanggan secara elektronik, di samping kemudahan-

kemudahan lainnya. 

Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka 

kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi 

perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari e-

commerce itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal 

yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang 

ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan 

barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan sebelumnya. Disamping itu, bagi produsen, banyaknya jumlah orang 

yang dapat mengakses internet mengakibatkan produsen kesulitan untuk 

mendeteksi apakah pembeli yang hendak memesan produknya adalah pembeli 

yang sesungguhnya atau bukan. 

Transaksi e-commerce menggunakan jaringan publik dalam 

praktiknya, maka masalah keamanan menjadi suatu hal yang amat rentan 

dan sangat perlu dicermati.
12

 Hal ini memunculkan polemik dalam 

                                                           
11

 Abu Bakar Munir, Cyber Law, Policies and Challenges, (Butterworths Asia, 1999), Hlm. 205-

206. 
12

 Budi Raharjo, “Keamanan Dalam Electronic Commerce”, jurnal hasil seminar info 

komputer, Jakarta, 1999. 
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masyarakat, sebab di satu sisi transaksi e-commerce mendatangkan 

keuntungan, tetapi di sisi lain juga memiliki kelemahan dari segi keamanan 

karena penggunaan jaringan publik dan transaksinya yang bersifat tidak 

langsung. Transaksi e-commerce secara garis besar memiliki persamaan 

dengan perniagaan konvensional pada umumnya. Perbedaan yang utama 

ialah ketika proses transaksi, pertukaran data dan informasi dilakukan secara 

virtual tanpa kehadiran fisik antara pihak-pihak dan individu yang 

melakukan transaksi. Konsekuensi dari para pihak yang mengadakan 

transaksi dalam e-commerce membutuhkan suatu perangkat hukum khusus 

sehingga perbuatan yang dilakukan para pihak dalam bertransaksi on-line 

menimbulkan akibat hukum. 

Aspek hukum merupakan salah satu isu paling hangat dibicarakan 

dalam konteks implementasi sistem e-commerce. Sebagai suatu perbuatan 

hukum, kegiatan e-commerce tentu saja harus didukung oleh sektor yuridis 

agar dapat berlaku dalam lalu lintas pergaulan bisnis. Dalam prakteknya e-

commerce bukanlah sekedar mekanisme penjualan dan pembelian barang 

atau jasa melalui media internet, tetapi lebih pada sebuah transformasi bisnis 

yang mengubah cara-cara perusahaan/badan hukum atau perseorangan 

dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari. 

Transaksi jual beli melalui media internet ini dengan sangat cepat 

menjadi sarana telekomunikasi yang sangat populer yang secara otomatis 

menimbulkan berbagai macam persoalan hukum yang tidak sesederhana 

yang dibayangkan. Persoalan-persoalan tersebut dapat berupa praktik 

pelaksanaan kontrak, wanprestasi, sampai dengan perbuatan melawan 

hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila terjadi suatu 

sengketa dalam transaksi e-commerce maka para pihak yang bersengketa 

akan terbentuk dengan berbagai macam hambatan seperti pilihan hukum 

yang akan digunakan, forum pengadilan yang berwenang untuk 

menyelesaikan sengketa, otentifikasi subyek hukum yang melakukan 

transaksi e-commerce, legalitas mengenai dokumen elektronik sebagai alat 

bukti yang sah dan berbagai permasalahan yang lain. 
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Karena itu ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai 

konsumen dan perusahaan dalam e-commerce merupakan suatu persyaratan 

mutlak. Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan melalui internet tampil ke 

permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau 

jasa yang dikonsumsinya. 

Budi Agus Riswandi mengungkapkan bahwa “Masalah perlindungan 

konsumen dalam e-commerce merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, 

karena beberapa karakteristik khas e-commerce akan menempatkan pihak 

konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti: 

a. Perusahaan di internet (the internet merchant) tidak memiliki alamat secara 

fisik di suatu tempat atau negara tertentu, sehingga hal ini akan meyulitkan 

konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan; 

b. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan local follow up 

service or repair. 

c. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak 

kompatible dengan persyaratan lokal (local requairments).
13

 

Kondisi di atas jelas merugikan baik bagi konsumen ataupun bagi 

produsen terlebih konsumen yang relatif memiliki posisi tawar (bargaining 

position) yang lebih rendah dibandingkan produsen/pelaku usaha. Lemahnya 

posisi konsumen seringkali menjadi obyek aktivitas untuk memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya dari produsen, sehingga keseimbangan yang 

diharapkan melalui hubungan jual beli tidak tercapai. 

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia atas pemanfaatan 

barang atau jasa dari produsen/pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut 

dengan UUPK). Undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, 

sekalipun baru berlaku setahun kemudian. Namun, setelah satu semester 

diberlakukannya UUPK, masih banyak masyarakat konsumen yang belum 

pernah mendengar tentang keberadaan UUPK.
14

 Selain itu, ketidaktahuan 

                                                           
13

 Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 

Hlm. 62. 
14

 Lihat Dewi Lestari, Konsumen E-Commerce dan Permasalahannya, 31 Juli 2004, tersedia 

pada www.lkht-fhui.com/e-commerce. 
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konsumen e-commerce akan hak-haknya menjadi salah satu penghambat 

terlaksananya perlindungan hukum bagi dirinya. 

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi e-

commerce mutlak diperlukan. Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 

1 ayat (1) UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen”. 

Jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan 

transaksi e-commerce diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. 

Apabila hal tersebut terabaikan maka dapat dipastikan akan terjadi pergeseran 

efektifitas transaksi e-commerce dari falsafah efisiensi menuju ke arah 

ketidakpastian yang akan menghambat upaya pengembangan pranata e-

commerce. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti dan menelaah lebih lanjut, yang dituangkan ke dalam tesis yang 

berjudul “WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI 

MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) DI INDONESIA”. 

 

I.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media internet (e-

commerce) di Indonesia? 

b. Bagaimanakah bentuk upaya hukum dalam sengketa wanprestasi pada 

transaksi jual beli melalui media internet (e-commerce) di Indonesia? 

 

I.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan 

pemikiran sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media internet (e-

commerce) di Indonesia. 

b. Untuk mengkaji bentuk upaya hukum dalam sengketa wanprestasi pada 

transaksi jual beli melalui media internet (e-commerce) di Indonesia. 

Dan sebagai salah satu kegiatan ilmiah sebuah penelitian tentunya 

diharapkan dapat memberikan manfaat baik aspek teoritis maupun aspek praktis. 

a. Dari Aspek Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan dan peningkatan pengetahuan, wawasan dan wacana 

keilmuan dari kacamata hukum positif dan hukum Islam yang mengatur 

tentang perlindungan hukum terhadap sengketa wanprestasi dalam transaksi 

jual beli melalui media internet (e-commerce) di Indonesia, yang secara 

dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk 

menegakkan keadilan, kebenaran, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian 

dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

b. Dari Aspek Praktis 

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi para pembuat kebijakan dan/atau lembaga-lembaga negara yang 

berwenang dalam penyusunan regulasi yang efektif, baik dalam membentuk 

undang-undang, mengubah undang-undang atau memperbaharui undang-

undang tersebut sesuai dengan rambu-rambu dan cita bernegara bangsa 

Indonesia seperti dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

 

I.4  Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

I.4.1 Kerangka Teoritis 

a. Teori Penegakan Hukum 

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Lawrence 

M. Freidmann, menurut Freidmann  berhasil atau tidaknya penegakan hukum 
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bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya 

hukum.
15

 

1) Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan 

aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk 

putusan pengadilan; 

2) Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta 

aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan 

dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, 

dan pengadilan dengan para hakimnya; 

3) Budaya Hukum Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir 

dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga 

masyarakat.Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya 

sistem hukum. oleh karenanya, Friedman menekankan kepada pentingnya 

budaya hukum (legal culture).
16

 

Berbicara hukum secara das sollen , artinya kita sedang berbicara 

mengenai cita atau keinginan hukum. Salah satu yang menjadi cita hukum 

adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat 

dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata 

pengakan keadilan. “Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam 

keadilan sudah pasti ada hukum” begitulah kira-kira perkataan Mahfud MD.
17

 

Di dalam berbagai literatur, penegakan hukum sering diartikan 

sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan 

menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau 

pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang 

ditulis dalam Black‟s Law Dictionary, bahwa penegakan hukum (law 

enforcement), adalah “the act of putting something such as a law into effect; 

the execution of a law; the carrying out of a mandate or command”.
18

 

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup 

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum seta melakukan 
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tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang 

dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun 

melalui abitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (Alternative 

despute or conflicts resolution).
19

 

Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan 

penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap 

peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana 

yang melibatkan peran serta aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau 

pengacara dan badan-badan peradilan karena itu aktor-aktor utama yang 

peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, 

jaksa, pengacara dan hakim.
20

 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, 

namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan 

hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita 

pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu 

adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum 

tentu berguna bagi masyarakat.
21

 

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, 

namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, 

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri 

harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya 

keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil 

bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. 

b. Teori Efektivitas Hukum 

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas 

memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat 

efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu 

penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas 

suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan 
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yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya 

adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara 

umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep 

efektivitas organisasi. 

Mengutip Ensiklopedia administrasi
22

, menyampaikan pemahaman 

tentang efektivitas sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, 

kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud 

tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan 

efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana 

yang dikehendaki.” 

 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat 

dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. 

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan 

dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas 

dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif 

apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.  Apabila tujuan 

yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan 

tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan 

menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. 

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, 

Achmad Ali
23

 berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana 

efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh 

mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali 

pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi 

efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal 

pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di 

dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 

dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 
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Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto
24

 adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum.  

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat 

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung 

dari aturan hukum itu sendiri. 

Menurut Soerjono Soekanto
25

 ukuran efektivitas pada elemen pertama 

adalah : 

1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis. 

2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 

3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-

bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 

4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan 

yuridis yang ada. 

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja 

hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki 

adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan 

tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi 

keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. 
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Menurut Soerjono Soekanto
26

 bahwa masalah yang berpengaruh 

terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung 

pada hal berikut: 

1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 

2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 

3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat. 

4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas 

pada wewenangnya. 

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan 

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan 

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan 

prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto
27

 

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, 

dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang 

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau 

lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah: 

1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 

2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan 

angka waktu pengadaannya. 

3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 

4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 

5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 

6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi 

fungsinya. 

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung 

dari kondisi masyarakat, yaitu : 

1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 

peraturan yang baik. 
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2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun 

peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. 

3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas 

atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. 

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan 

kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. 

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari 

komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan 

disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam 

hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter 

tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan 

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang 

ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. 

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang 

bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya 

rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk 

melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat 

muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak 

adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena 

adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa 

agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan 

warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya 

sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman 

sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada 

gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat 

sementara atau hanya temporer. 

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 

relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita
28

 yaitu 

bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak 

hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi 
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dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum 

yang sering diabaikan. 

Menurut Soerjono Soekanto
29

 efektif adalah taraf sejauh mana suatu 

kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika 

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya 

dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi 

perilaku hukum. 

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan 

hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses 

pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar 

suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur 

paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan 

atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan 

yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? 

Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; 

mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai 

pada warga masyarakat
30

 

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya 

kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat 

terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang 

mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran 

efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat 

dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-

undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan 

yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan 

tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau 

peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. 

I.4.2  Kerangka Konseptual 

Tingginya pengguna internet memicu pelaku usaha untuk menempatkan 

produk mereka dalam layanan-layanan on/trie berbasis web atau yang 
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kemudian lebih dikenal dengan istilah perdagangan secara elektronik. Kejelian 

pelaku usaha untuk memanfaatkan internet sebagai sarana untuk berbisnis, 

sepertihalnya: online marketing, distance selling, dan e-commerce. E-

commerce merupakan model bisnis modern di dunia maya secara "non-face" 

atau "face to face" bahwa transaksi e-commerce tersebut tidak dihadiri oleh 

pelaku bisnis secara fisik atau tanpa tatap muka langsung dan "non-sign" 

bahwa transaksi e-commerce tidak memakai tanda tangan asli dan "paperless" 

bahwa transaksi e-commerce dikakukan tanpa kertas sehingga menciptakan 

bisnis yang lebih praktis. 

Perkembangan e-commerce di seluruh dunia yang semakin pesat 

membawa dampak pada suatu negara baik secara mikro bahka secara makro 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian pada suatu negara 

khususnya bagi Negara Indonesia. Meskipun pada kenyataannya, pertumbuhan 

perdagangan model e-commerce dipengaruhi oleh banyaknya penggunaan 

internet oleh negara-negara maju di dunia dalam melakukan transaksi 

perdagangan melalui e-commerce. 

Transaksi elektronik (e-commerce) merupakan suatu bentuk 

transaksi baru yang memiliki kesamaan dengan transaksi konvensional pada 

umumnya, hanya saja media yang dipergunakan berbentuk elektronik, 

khususnya media internet. Sama halnya dengan transaksi konvensional, e-

commerce juga melakukan kontrak atau perjanjian sebelum melakukan 

transaksi. Kontrak ini sering disebut dengan e-contract. Kontrak yang 

dilakukan secara elektronik ini telah mendapatkan pengesahan oleh 

pemerintah sebagai suatu kontrak yang sah dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Pasal 1 angka (17) yang isinya adalah “Kontrak elektronik adalah perjanjian 

para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”, Pasal 18 angka (1) yang 

isinya menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam 

kontrak elektronik mengikat para pihak”. 

Dalam melakukan suatu perjanjian para pihak mempunyai kebebasan 

melakukan perikatan hal ini tercantum dalam 1338 KUH Perdata mengenai 

asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian 
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yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan ini haruslah 

dilakukan dengan baik”. 

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menganut 

sistem terbuka, maka para pihak dimungkinkan untuk membuat berbagai 

macam perjanjian sesuai dengan yang mereka kehendaki dan bebas pula 

untuk menentukan isi atau muatan dari perjanjian tersebut disesuaikan 

dengan keinginan dan kebutuhan mereka. 

Suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak haruslah 

memenuhi syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata 

ialah:
31

 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. 

Jual beli secara konvensional maupun jual beli melalui internet tunduk 

dalam suatu ketentuan umum, yakni dalam Buku III KUH Perdata. Dalam 

Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan pengertian dari jual beli, yaitu “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”. 

Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu 

kebendaan dalam Pasal tersebut biasa disebut dengan penjual dan pihak 

yang berkewajiban untuk membayar harga yang telah dijanjikan biasa 

disebut dengan pembeli. Pasal ini merupakan suatu ketentuan yang 

mendasari segala bentuk transaksi jual beli. 

Ketentuan undang-undang di atas telah memberikan suatu kepastian 

hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak elektronik dikarenakan 
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dengan adanya undang-undang ini kedudukan antara kontrak tertulis dengan 

kontrak elektronik memiliki keabsahan dan kedudukan hukum yang sama. 

Meski dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah diatur 

mengenai hak-hak konsumen, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi 

produsen, apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat 

diterapkan pada transaksi e-commerce. Dengan adanya permasalahan dalam e-

commerce ini hak-hak konsumen sering diabaikan oleh para pelaku usaha yaitu 

dengan adanya ketidaklayakan produk yang dikonsumsi konsumen dan tidak 

pula sesuai dengan apa yang dipromosikan, sehingga hak-hak konsumen sering 

diabaikan oleh mereka. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai wujud untuk merespon perkembangan 

cyberspace yang digunakan oleh produsen (merchant) dan konsumen dalam 

transaksi perdagangan yang sering kali menimbulkan kerugian antara kedua 

belah pihak tersebut. UU ITE telah memberikan dua hal penting dalam 

perdagangan e-commerce yaitu; Pertama, pengakuan atas transaksi elektronik 

serta dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum 

pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. 

Kedua, diklasifikasi tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran 

hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi 

pidana. 

Transaksi jual beli melalui internet dewasa ini cenderung merugikan 

konsumen yang seharusnya hak-hak konsumen dilindungi akan tetapi sering 

sekali dicederai oleh pelaku usaha. 

Dalam setiap perjanjian yang dibuat tidak menutup kemungkinan 

terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian 

yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru dikatakan 

melakukan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau 

juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh 

kreditur atau juru sita, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 
 

21 
 

21 
 

kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Dan 

pengadilanlah yang memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.
32

 

Hambatan yang dihadapinya apabila salah satu pihak dalam 

perjanjian jual beli melalui internet melakukan wanprestasi ialah sistem 

pembuktian. Dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1866 

KUHPerdata menyebutkan bahwa yang termasuk alat-alat bukti dalam 

perkara perdata terdiri dari : 

a. Bukti tulisan (surat) 

b. Saksi-saksi 

c. Persangkaan-persangkaan 

d. Pengakuan 

e. Sumpah 

Transaksi e-commerce merupakan transaksi jual beli yang tidak 

mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini menimbulkan 

masalah karena kelima alat bukti yang disebutkan dalam KUHPerdata sudah 

tidak lagi mampu mencakup kedalam alat-alat bukti yang terdapat dalam 

perkara yang mungkin terjadi dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu 

diperlukan suatu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan 

teknologi digital agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.  

Sedangkan pada Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau 

persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUH 

Perdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan.” 

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu 

perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap orang lain. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan 

terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut di bawah ini. 

Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu 

kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang 

terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang 

atau lebih.” Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar 
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rumusan dirubah menjadi: atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan 

diri.
33

  

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan: suatu perbuatan hukum dapat 

mencakup perbuatan hukum (zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul 

karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni 

adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi 

kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan 

atau timbul dari perjanjian.
34

 perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau 

perkawinan pun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.
35

 

 

I.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing 

bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang 

diteliti. 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

teoritik dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini diuraikan tentang landasan 

teori yang berkaitan dengan objek permasalahan. Disini akan diuraikan 

pengertian serta pembahasan terhadap beberapa pokok permasalahan, 

yaitu sejarah dan perkembangan e-commerce, pengertian e-commerce, 

mekanisme dan karateristik e-commerce, ruang lingkup e-commerce, 

sistem keamanan e-commerce dan pernyataan kesepakatan. 

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan diuraikan tentang 

kerangka pendekatan studi yang dapat berupa analisis teori, metode 

eksperimen atau kombinasi mengenai metode-metode yang digunakan 

dalam penyusunan tesis ini, yaitu metode pendekatan, spesifikasi 
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penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini penulis 

akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan 

dan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum dan upaya 

hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi 

jual beli melalui media internet (e-commerce) di Indonesia. 

BAB V PENUTUP. Bab yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pemberian saran-saran yang diperoleh dari hasil analisa terhadap 
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