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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2. 1. Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis 

Tentang Perjanjian adalah keadaan dimana seseorang membuat janji kepada orang 

lain untuk melakukan suatu perbuatan seperti perjanjian ataupun perikatan yang 

mengikat dan apabila salah satu pihak melanggar suatu perjanjian maka pihak 

yang lain berhak menuntut pihak yang melanggar serta pihak yang melanggar 

harus memenuhi tuntutan itu.3 

Beberapa aspek-aspek kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata yang 

menyiratkan adanya 3 asas dalam perjanjian yaitu: 

1. Perjanjian terjadi apabila telah adanya persetujuan. 

2. Tentang akibat perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara 

para pihak yang dipertegas pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa 

perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian itu. 

3. Tentang isi perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang 

bersangkutan, selama perjanjian tidak bertentangan dengan hukum yang 

berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka 

perjanjian itu diperbolehkan.4 

                                                           
3Lukman Santoso Az, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 8 
4 Ibid, hlm. 10 
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Beberapa5 hal yang diperjanjikan yaitu: 

1. Perjanjian memberi menyerahkan suatu barang seperti jual-beli, tukar, sewa, 

hibah. 

2. Perjanjian berbuat sesuatu misal seperti perjanjian perburuhan. 

3. Perjanjian tidak berbuat sesuatu dimaksud tidak membuat tembok-tembok 

atau batasan yang tinggi-tinggi. 

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365 mengatakan apabila 

suatu tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada orang 

lain mewajibkan harus mengganti kerugian dan terdapat beberapa jenis 

penuntutan antara lain: 

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang. 

2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk pengembalian keadaan seperti 

keadaan semula. 

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum. 

4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan. 

5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.6 

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 

                                                           
5Ibid, hlm. 12 
6 Ibid, hlm. 15-16 
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1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, tidak boleh ada 

paksaan, kekhilafan, dan penipuan. 

2. Kedua pihak dapat dikatakan dewasa menurut hukum menurut pasal 1330 

KUH Perdata dan yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu: 

a. Orang yang belum dewasa. 

b. Di bawah pengampunan. 

c. Perempuan yang telah menikah serta belum masuk usia dewasa yakni 

umurnya belum memasuki usia 21 Tahun dan belum menikah).  

3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan. 

4. Suatu sebab yang dibolehkan.7 

Kewajiban penjual dan pembeli pada perjanjian jual beli yaitu: 

1. Kewajiban penjual yaitu mengetahui keinginan pembeli karena perjanjian jual 

beli ini merupakan timbal balik dan ada 2 kewajiban bagi penjual berdasarkan 

pasal 1474 KUH Perdata yaitu: 

a. Memberikan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. 

b. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap 

cacat-cacat yang tersembunyi. 

                                                           
7 Ibid, hlm. 27-28 
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2. Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual-beli yaitu membayar harga 

pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut 

perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1513 KUH Perdata.8 

Hak pihak penjual dan pihak pembeli dalam perjanjian yaitu: 

1. Hak dan Tanggung Jawab Penjual yaitu: 

a. Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran dan apabila pembeli 

ternyata tidak membayar berdasarkan harga yang telah disepakati maka 

penjual berhak menuntut ganti rugi karena pihak pembeli melakukan 

ingkar janji. 

b. Penjual memiliki hak untuk menuntut pembayaran yang harus dibayar 

pada waktunya. 

c. Penjual memiliki hak untuk menuntut pembeli untuk menanggung biaya 

akta jual-beli kecuali  perjanjian itu mengharuskan biaya tersebut 

ditanggung penjual. 

2. Hak dan Tanggung Jawab Pembeli yaitu: 

a. Seorang pembeli memiliki hak menuntut kepada penjual untuk segera 

memberikan suatu barang tepat pada waktunya. 

b. Seorang pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan 

membatalkan perjanjian apabila barang yang dibeli baik kondisi maupun 

jenis dan jumlahnya tidak sesuai. 

                                                           
8Ibid, hlm. 29 
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c. Seorang pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi bahkan 

membatalkan perjanjian apabila menimbulkan suatu tuntutan dari pihak 

lain. 

d. Seorang pembeli memiliki hak menuntut kepada penjual apabila terdapat 

cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak bisa digunakan.9 

2. 2. Perdagangan Dalam Transaksi Elektronik 

Kegiatan yang memiliki beberapa fungsi seperti mempersiapkan, mengumpulkan, 

mengolah dan menyebarkan suatu informasi elektronik baik untuk kegiatan 

perdagangan yang dilakukan dengan mengunakan internet disebut sebagai dari 

serangkaian prosedur elektronik.10 

Kegiatan pengadaan barang dan jasa dewasa ini terjadi banyak perubahan seiring 

perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang mana kegiatan jual beli dapat 

dilakukan dengan cara langsung melalui media internet yang prosesnya dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun.Jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu 

pihak (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan 

pihak yang lainnya (pembeli) mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari 

benda yang telah disepakati bersama.11 

                                                           
9 Ibid, hlm. 40-42 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
11 Tami Rusli, Hukum Dagang, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017, hlm.187 

Pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin dua hal sebagai berikut : 

1. Menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tentram, maksudnya aman dari 

klaim pihak ketiga atas suatu benda. 

2. Menjamin bahwa benda tersebut tidak ada cacat tersembunyi. 
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Transaksi elektronik12 adalah suatu persetujuan yang dibentuk melalui pesan 

singkat pada media elektronik (dalam hal ini internet) kepada seseorang atau 

pihak yang lainnya yang dinyatakan dalam suatu kontrak ataupun perjanjian 

tertentu yang mengikat secara hukum kepada para pihak yang terkait pada 

transaksi tersebut. 

Jual beli online13 (Electronic commerce) dalam arti luas sama dengan bisnis 

online (electronic business) yaitu mencakup tidak hanya transaksi online, tetapi 

juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan 

transaksi internet dalam sebuah organisasi. 

Perdagangan  yang dilakukan menggunakan media elektronikyaitujual beli  baik 

barang ataupun jasa yang dilakukan melalui internet atau media elektronik. 

Kontrak elektronik adalah kontrak yang  baku dirancang secara sepihak oleh 

pembuat kontrak dan disebarluaskan secara online  melalui internetuntuk  ketahui 

oleh semua konsumen. Ada beberapa ciri khusus dalam kontrak dagang 

elektronik, yaitu : 

1. Memiliki kontrak. 

2. Dilakukan menggunakan media elektronik. 

3. Tidak perlu bertemu atau bertatap muka secara langsung. 

4. Dapat terjadi di dalam jaringan publik. 

5. Sistem terbuka dengan internet. 

6. Kontrak terlepas dari batas yurisdiksi nasional.14 

Ciri-ciri perjanjian15 melalui elektronik yaitu 

                                                           
12 Ibid, hlm. 257 
13Ibid, hlm. 257 
14Ibid, hlm. 261 
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1. Perjanjian dengan internet service provider bahwa klien harus mematuhi 

peraturan yang dibuat. 

2. Perjanjian dengan pengembangan website bahwakarya yang dibuat bebas dari 

unsur plagiarisme. 

3. Kesepakatan pembagian resiko. 

4. Kesepakatan Pembayaran berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan. 

5. Menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat di dalam kontrak. 

6. Tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).. 

7. kontrak yang terjadi harus mengandung komponen pilihan hukum. 

8. Perjanjian campuran pada kontrak dagang elektronik adalah perjanjian 

campuran yang berarti mengandung beberapa unsur yang dikenal oleh Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata, yaitu : 

a. Perjanjian jual beli. 

b. Perjanjian pembuktian. 

c. Sewa. 

d. Kuasa (Opdract), dan 

e. Lisensi. 

                                                                                                                                                               
15Ibid, hlm. 265-266 
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Masalah dalam implementasi electronic commerce yaitu mekanisme pembayaran 

melalui internet yang menyertakan semua tahapan alur pembayaran, dan 

mengharuskan untuk memperhatikan keamanan metode pembayaran dalam 

electronic commerce agar lebih aman dan terjamin, melalui perintah pembayaran 

(payment instruction) yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (credit 

card) seperti BCA Card atau Master Card, kartu debit (debit card), cek pribadi 

(personal check), atau transfer antara rekening serta pembayaran biasanya 

dilakukan di tempat diperjual-belikannya suatu produk. 

Transaksi electronic commerce lebih mengedepankan aspek kepercayaan16 (Trust) 

seperti jaminan atas kebenaran identitas baik penjual maupun pembeli, keamanan 

jalur pembayaran (payment gateway), serta keamanan dan kendala website 

electronic commerce seperti transaksi jual beli melalui media sosial, komunitas 

online, online shop, maupun berbagai blog. 

2. 3. Jual Beli Online Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak Indonesia 

Anggota masyarakat melakukan kegiatan berupa perbuatan hukum yang berfokus 

pada bisnis yang mempunyai dampak pada seluruh kegiatan yaitu salah satunya 

pada hukum perdata, ini ada pada dalam ruang maya (cyberspace) serta terjadinya 

dalam bentuk kontrak dagang elektronik (electronic commerce contract) pada 

hukum perdata bisnis, memiliki badan pengawas dari berbagai pakar yang 

berfungsi mengawasi terjadinya transaksi elektronik yang ada dalam internet yaitu 

seperti dalam bidang pendidikan, teknologi informasi, pemerintahan dan hukum, 

                                                           
16Setia Putra, “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi melalui Electronic 

Commerce”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 294-296 
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perlunya perluasan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Hak 

Cipta, dan Undang Undang Merek, yang memiliki permasalahan hukumdalam 

dunia maya atau situs internet yang belum terjangkau oleh hukum dengan jelas, 

seperti kontrak online,electronic commerce, pembayaran elektronis, tanggung 

jawab,pembuat homepage, e-mail, dan chat. 

Ada beberapa karakter kontrak elektronik17 yaitu (Cyberspace contract) yaitu : 

1. Kapankah terciptanya suatu perikatan ? Suatu kontrak dapat berwujud tertulis 

ataupun tidak tertulis, sederhanya suatu kontrak mengacu pada faktanya, 

adapun suatu perikatan yang pada hakikatnya merupakan akibat dari 

terciptanya suatu kontrak yang mengacu pada akibat suatu kontrak, pada hak 

dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang terikat dalam suatu 

kontrak, jika kesepakatan secara tertulis maka kita berhadapan dengan 

kontrak tertulis, jika seccara lisan maka kita berhadapan dengan suatu kontrak 

lisan. 

2. Masalah-masalah hukum dalam electronic commerce, kesepakatannya 

menutup suatu kontrak tidak terjadi secara tertulis maupun lisan, akan tetapi 

melalui komunikasi dengan media elektronik, dimana kesepakatan tertulis 

melahirkan suatu kontrak tertulis bersifat kasat mata pun secara lisan 

melahirkan kontrak secara lisan sekalipun tidak  kasat mata, masih dapat 

dideteksi dimana ketika proses penawaran dan penerimaan melalui media 

elektronik berjalan melalui dunia maya yang menimbulkan kesulitan dalam 

pembuktiannya. 

                                                           
17 Op.Cit. Niniek Suparni, hlm. 62-74 

 



15 
 

 
 

3. Bisnis ke Bisnis, para pihak bergerak dalam bidang bisnis yang mengikatkan 

dirinya pada suatu kontrak untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan 

pebisnis pada internet service provider (ISP) yang menawarkan akses pada 

internet dengan website/keybase (ruang elektronik) membantu internet service 

provider untuk mengembangkan site-nya seperti akses terhadap infrastruktur 

yang diperlukan untuk pemeliharaan (maintenence) dari perangkat lunak, 

mengudarakan site itu instruktur teknis. 

Beberapa jenis dan bentuk kontrak bisnis secara elektronik18 (electronic 

commerce) yaitu : 

1. Barang atau jasa yang bersifat nyata seperti buku, busana eksklusif, atau jasa 

les privat dan jasa travelling yang mana penjual dan pembeli melakukan 

komunikasi pembuatan sebuah kontrak melalui jaringan internet, yang apabila 

terjadi kesepakatan maka pihak penjual akan mengirimkan suatu barang atau 

jasa yang dijadikan sebuah objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli 

(Physical delivery) pun dengan jasa les privat ataupun travelling, yang 

diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat ke rumah konsumen dan 

tour guide yang membuat titik pertemuan untuk melanjutkan sebuah 

perjalanan yang berbentuk interaksi online. Ini salah satu kontrak elektronik 

yang sebuah objeknya yaitu barang dan jasa. 

2. Suatu kontrak yang objek transaksinya berupa informasi atau jasa non fisik 

yang mana para pihak berkomunikasi melalui internet untuk membuat suatu 

kontrak secara elektronik yang apabila disepakati maka pihak penjual akan 

                                                           
18 Suwardi, Hukum Dagang Suatu Pengantar, Penerbitan Deepublish (CV BUDI UTAMA), 

Yogyakarta, 2017, hlm. 173-174 
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mengirimkan informasi ataupun jasa yang dijadikan objek kontrak melalui 

jaringan internet (cyber delivery) seperti kontrak pembelian buku elektronik 

(electronic book), surat kabar elektronik (electronic newspaper) bahkan 

majalah elektronik (electronik magazine). 

Bentuk19 kontrak elektronik yang banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan 

secara online yaitu : 

1. Kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi mail (electronic mail) 

yang mana penawarannya dapat dipertukarkan melalui e-mail atau dalam 

bentuk komunikasi elektronika lainnya seperti dokumen tertulis ataupun faks. 

2. Dibentuk melalui websites dan jasa online. 

3. Mencakup direct online transfer dari informasi barang dan jasa. 

4. Berisi Electronic Data Interchange seperti menukar informasi bisnis melalui 

elektronik dengan menggunakan komputer. 

Sengketa20 pihak pembeli dibatasi dengan sengketa perdata yaitu perkara melalui 

pengadilan bukan keinginan dari hakim akan tetapi karena inisiatif dari pihak 

yang bersengketa antara penjual dan pembeli dimana penggugat baik itu seorang 

penjual ataupun seorang pembeli dan pengadilan memberikan solusi perdata yang 

tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela.  

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui 

pengadilan dan diluar pengadilan, apabila konsumen atau pelaku usaha memilih 

                                                           
19 Ibid, hlm. 174 
20 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 

175-176 
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menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dapat diselesaikan tanpa 

menghilangkan tanggung jawab pidana maupun administrasi negara 

Alternatif penyelesaian sengketa yakni lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar 

pengadilan dengan ; 

1. Konsultasi yang merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara 

suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan 

konsultan memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan 

kebutuhan kliennya, tidak mengikat atau bebas untuk menerima pendapat 

atau tidak. 

2. Negosiasi yaitu keputusan yang digunakan para pihak untuk memperoleh 

kesepakatan diantara mereka, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa 

melibatkan pihak ketiga dan bersama untuk memecahkan masalah, dapat 

dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih terjalin 

baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat 

mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik. 

3. Suatu mediasi yaitu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar 

yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa 

untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. 

4. Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, sebagai suatu alternatif 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah suatu tindakan untuk 

mencapai perdamaian diluar pengadilan, untuk mencegah dilakukannya 
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proses peradilan (litigasi), melainkan juga dalam setiap tingkat peradilan yang 

sedang berlangsung baik didalam maupun diluar negeri. 

5. Penilaian ahli diberikan atas dasar permintaan para pihak yang bersengketa 

melalui mekanisme sebagaimana halnya suatu penunjukkan lembaga arbitrase 

untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, maka pendapat hukum 

bersifat final. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ibid, hlm. 185-188 


