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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer telah 

mendorong kehidupan manusia untuk terhubung secara global tidak terbatas 

antara ruang dan waktu. Dalam prosesnya setiap kegiatan yang dilakukan pun 

harus serba cepat, tepat, dan praktis dengan memanfaatkan sarana teknologi 

informasi dan komunikasi seperti komputer, telepon, perangkat elektronik dan 

internet. 

Internet (kependekan dari Interconnection-Networking) adalah seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai 

Protokol Pertukaran Paket (Packet Switching Communication Protocol) untuk 

melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar 

dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini 

dinamakan internetworking (antar jaringan).1 

Perkembangan internet semakin memberikan kontribusi dan manfaat yang 

sangat besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu kegiatan dalam 

masyarakat yang dilakukan sehari-hari yaitu perdagangan. Adanya internet ini 

semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai macam transaksi 

bisnis dalam perdagangan. Transaksi perdagangan dengan menggunakan sarana 

elektronik yang kemudian dikenal dengan perdagangan elektronik atau electronic 
                                                           
1 Wikipedia Bahasa Indonesia, Internet, https://id.wikipedia.org, Diakses tanggal 25 Februari 2016 

https://id.wikipedia.org/
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commerce (e-commerce). Penggunaan internet sebagai jalur perdagangan baru 

merupakan dampak atas majunya perdagangan nasional maupun internasional.  

Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang 

Arif Wahyudi “e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and 

business process that link enterprises, consumer and comunnities through 

electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and 

information”. Artinya, e-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan 

proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang 

dilakukan secara elektronik.2 

Dalam transaksi ini lahir model transaksi yang tidak perlu bertemu secara 

langsung (face to face), transaksi cukup dilakukan dengan menggunakan media 

elektronik yaitu media internet.3 Kondisi demikian merupakan pertanda 

dimulainya era perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce). 

Alasan digunakannya jaringan internet oleh konsumen saat ini sebagai media 

dalam transaksi elektronik (e-commerce) antara lain:4 

1. Internet merupakan jaringan publik yang sangat besar (huge/widespread 

network) sehingga memiliki kemudahan untuk diakses, murah, dan cepat 

2. Internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian 

pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi 

secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektonik maupun digital 

                                                           
2 Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, Mengenal E-Commerce, Elex Media 
Komputindo, Jakarta, Hlm 2 
3 Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, Hlm 407 
4 Ibid, Hlm 409 
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Istilah online sangat berkaitan dalam e-commerce, online adalah istilah saat 

kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan 

akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau 

gunakan lewat internet. Istilah lainnya yaitu offline, adalah suatu istilah untuk 

sebutan saat kita tidak terhubung dengan internet, lebih tepatnya tidak terkoneksi.5 

Berbicara mengenai e-commerce, tidak terlepas dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Menurut Pasal 1 Angka 2, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. Latar belakang adanya UU ITE ini bertujuan untuk menjamin 

kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut 

penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan 

perubahan-perubahan di bidang perdagangan, khususnya mengubah cara 

masyarakat dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini 

terkait dengan tata cara dagang. 

Tingginya pengguna internet memicu pelaku usaha perdagangan untuk 

menempatkan produk yang mereka miliki dalam layanan-layanan online berbasis 

website dan aplikasi. Di Indonesia telah tedapat beberapa Toko Online untuk 

kegiatan perdagangan, misalnya seperti olx.co.id, bukalapak.com, tokopedia.com, 

lazada.co.id, elevenia.co.id, fjb.kaskus.co.id, dan sebagainya. Dalam jual beli di 

toko online tersebut, masyarakat dapat mendaftar sebagai penjual maupun 

pembeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang saling 

                                                           
5 Sora N, Pengertian Online Dan Offline Secara Lebih Jelas, http://www.pengertianku.net, 
Diakses tanggal 25 Februari 2016 

http://www.pengertianku.net/
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menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan e-commerce telah menjadi 

bentuk usaha yang menjanjikan. 

Kegiatan e-commerce dapat dilakukan oleh para pihaknya meskipun tanpa 

adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, perjanjian antar para pihak 

tersebut dilakukan secara elektronik. Dalam berbelanja atau melakukan transaksi 

perdagangan melalui internet pihak pembeli (buyer) cukup mengakses internet ke 

website pelaku usaha yaitu penjual (seller) yang mengiklankan produknya di 

internet, yang kemudian pihak pembeli cukup mempelajari ketentuan-ketentuan 

yang disyaratkan (term of condition) yang berisi barang dan klausul atau 

perjanjian dari pihak penjual, kemudian pihak pembeli hanya perlu memilih 

barang yang ingin dibeli. Sebagai bukti persetujuan dari transaksi ini yaitu pihak 

pembeli (buyer) membayar kepada pihak penjual (seller) untuk transaksi yang 

dilakukan. Dalam proses pembayaran, pembeli dapat membayar melalui transfer 

antar rekening bank Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Perbankan Elektronik (E-

Banking), Kartu Kredit (Credit Card) sehingga penjual dan pembeli tidak harus 

bertemu. 

Selain itu terdapat juga tata cara pembayaran yang disebut Bayar Di Tempat 

atau Cash on Delivery (COD) yaitu pembayaran ditempat untuk serah terima 

barang, sehingga pihak penjual dan pembeli bertemu dalam serah terima barang. 

Pada dasarnya kegiatan e-commerce hanya dilandasi oleh kepercayaan antara 

pihak penjual dan pihak pembeli, karena terkadang informasi dari profil penjual 

dan pembeli tidak lengkap sehingga muncul tata cara pembayaran melalui COD 

untuk menghindari penipuan dari pihak penjual maupun pembeli. Tata cara 
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pembayaran melalui COD cukup mudah yaitu dengan pihak penjual dan pembeli 

menentukan tempat transaksi yang aman yang telah disepakati oleh masing-

masing pihak, biasanya tempat transaksinya adalah rumah dari pihak pembeli 

barang. 

Berbicara menganai transaksi jual beli, tidak terlepas dari KUHPerdata, 

menurut Pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah suatu persetujuan 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 

Sedangkan konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam syarat 

sahnya perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan bahwa supaya 

terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang 

 

Kesepakatan berarti adanya persetejuan kehendak dari para pihak yang 

membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada 

paksaan, kekhilapan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Kecakapan hukum 

sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang 

melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18 tahun atau telah 

menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang.  Apabila 

orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah perjanjian, maka dapat 

diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan orang yang cacat mental dapat 
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diwakili oleh pengampu atau curatornya.6 Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 

KUHPerdata disebut Syarat Subyektif, karena melekat pada diri orang yang 

menjadi subyek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak tepenuhi maka 

perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan 

perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. 

Suatu pokok persoalan tertentu, maksudnya bahwa obyek perjanjian itu 

harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, serta 

mungkin untuk dilakukan para pihak. Suatu sebab yang tidak terlarang, berarti 

obyek perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan dilakukan 

berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian 

tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan 

dibuatnya sebuah perjanjian7. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata 

disebut syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. 

Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap 

sejak semula tidak pernah ada perjanjian. 

Semakin berkembangnya dunia bisnis menggunakan teknologi informasi 

saat ini memungkinkan semua orang dapat melakukan kegiatan e-commerce, hal 

ini menimbulkan pelaku usaha kegiatan e-commerce bebas untuk melakukan 

kegiatan jual beli barang dengan menggunakan internet. Namun kejelian pelaku 

usaha untuk memanfatkan internet sebagai sarana promosi, transaksi, toko online, 

maupun sarana bisnis lainnya tidak dibarengi dengan lahirnya perangkat 

perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Akibatnya pada transaksi jual 
                                                           
6 Riduan Syahrani, 1992, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, Hlm.217 
7 Ibid, Hlm 218 
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beli melalui internet ini tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai 

perbuatan yang melanggar hukum. Penyebab munculnya transaksi e-commerce 

yang obyeknya melanggar ketentuan undang-undang ini juga dikarenakan 

lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengawasi 

situs yang menawarkan obyek jual beli yang melanggar ketentuan undang-

undang, dalam hal ini pihak pemerintah yang memiliki kewenangan adalah 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). 

Sebenarnya pihak Kementerian Kominfo telah bekerja sama dengan 

Penyedia Jasa Internet (PJI) untuk memblokir situs di internet yang memiliki 

konten bermuatan negatif yaitu dengan menerbitkan program yang bernama 

Internet Positif atau disebut juga TRUST+Positif. TRUST+Positif adalah daftar 

referensi yang berisi nama domain atau alamat situs yang berisi daftar rujukan 

bersama para Penyedia Jasa Internet (PJI). Dengan adanya program 

TRUST+Positif ini, Kementerian Kominfo akan memblokir situs yang bermuatan 

negatif, misalnya perjudian, pornografi, dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Keberadaan program TRUST+Positif 

ini diharapkan dapat membatasi situs bermuatan negatif di internet, namun 

program ini hanya dapat menjangkau ranah publik, sedangkan pada faktanya e-

commerce yang obyeknya melanggar ketentuan undang-undang, dilakukan dalam 

ranah privat dengan menggunakan pesan elektronik yang berupa e-mail, dan/atau 

pesan singkat elektonik seperti BlackBerry Messanger (BBM), WhatsApp, Line, 

KakaoTalk, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan situs yang bermuatan negatif 

hanya digunakan sebagai pasar untuk menawarkan obyek jual beli yang 
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melanggar undang-undang, sedangkan dalam proses jual beli antara penjual 

dengan pembeli dilakukan dengan menggunakan pesan singkat elektronik. 

Perkembangan tata cara jual beli mengikuti era modern ini menunut pihak 

Kementerian Kominfo untuk bertindak dengan cermat dan tegas dalam 

memberantas perdagangan obyek jual beli melanggar ketentuan undang-undang 

yang dalam prosesnya tidak hanya dilakukan dalam ranah publik, tetapi juga 

ranah privat. Beberapa pelaku usaha kegiatan e-commerce yang bertindak 

melanggar hukum misalnya perdagangan satwa langka online, penjualan brownis 

ganja online, dan perdagangan manusia (human trafficking) dalam bentuk 

penjualan bayi secara online, dan lain-lain. Obyek yang dijadikan sebagai jual beli 

tersebut tentu telah melanggar hukum dengan tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian pasal 1320 KUHPerdata pada poin keempat mengenai suatu sebab yang 

tidak terlarang. 

Aktivitas jual beli satwa dilindungi via online semakin marak terjadi, tetapi 

diakui oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta 

sulit untuk menangkap para pelakunya. BKSDA Yogyakarta memberikan 

apresiasi yang tinggi kepada Mabes Polri karena telah berhasil mengungkap 

perdagangan satwa dilindungi. Pada akhir tahun 2015 lalu BKSDA Yogyakarta 

memang mendapati banyak aktivitas jual beli satwa dilindungi lewat online. Saat 

itu, BKSDA Yogyakarta juga mendapat tugas untuk mengungkap peredaran satwa 

dilindungi di Yogyakarta. Namun demikian, sangat sulit untuk mencari dan 

menangkap yang diindikasikan pelaku perdagangan satwa dilindungi memang 

sulit. 
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Berkat strategi yang dilakukan oleh Mabes Polri, lanjutnya, pelaku 

perdagangan satwa dilindungi via online berhasil ditangkap. Penangkapan ini 

sangat membantu BKSDA di mana ternyata pelaku perdagangan satwa dilindungi 

memiliki jaringan yang sangat luas tidak hanya di Yogyakarta saja. Dittipidter 

Bareskrim Mabes Polri pada 8 Februari 2016 berhasil membongkar sindikat 

perdagangan satwa dilindungi dan mengamankan dua orang pelaku, yakni MZ dan 

HN. Kedua orang tersangka diamankan di dua tempat berbeda. Tersangka MZ 

diamankan di rumahnya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY). Tersangka HN diamankan di area parkir Marga Satwa Semarang. Dari 

rumah MZ, polisi berhasil mengamankan satu ekor Binturong, satu ekor bayi 

beruang madu, satu ekor anakan lutung, satu ekor elang bondol hitam, 13 ekor 

nakan merak, dan tiga ekor ular sanca bodo. Satwa-satwa tersebut saat ini 

dititipkan dan dirawat di Wildlife Rescue Centre (WRC) Yogyakarta.8 

Kue brownies berbahan baku ganja dijual secara online, kasus inilah yang 

ditemukan Badan Narkotika Nasional (BNN) atas peredaran narkoba dengan 

modus baru. Lima tersangka diamankan petugas dari toko yang menjadi tempat 

mereka memproduksi kue narkoba yang dipasarkan secara online. 

IR, 38, yang merupakan otak pencetus kue memabukan itu, ditangkap 

bersama keempat pelaku lain yakni OJ, 21, dan AH, 21, yang berperan sebagai 

kurir dan juga pembeli. Sementara dua lainnya yakni YG, 23, dan HA, 37, yang 

merupakan anak buah pelaku utama. Menurut IR, bila mengkonsumsi ganja 

dengan cara dibakar seperti rokok, membuatnya dapat dengan mudah tertangkap. 

                                                           
8 Wijaya Kusuma, Jual Beli Satwa Dilindungi Via Online Marak, http://regional.kompas.com, 
Diakses Tanggal 10 Maret 2016 

http://regional.kompas.com/
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Cara membuat kue brownise ganja itu sama dengan membuat kue pada umumnya. 

Hanya saja di dalam adonan sebelum dipanggang, IR menambahkan ganja dalam 

setiap kue yang dibuatnya sehingga efeknya sama saja seperti menghisap ganja. 

Dalam memproduksi kue tersebut, dalam satu paketnya berisi 20 potong kue 

brownise. Harga yang dijualnya pun senilai Rp200 ribu dan dipasarkan secara 

online melalui internet bersitus www.tokohemp.com yang kemudian 

pemasarannya hingga keluar pulau jawa.9 

Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) semakin memprihatinkan. 

Di Indonesia korban human trafficking mencapai 1 juta orang pertahun. Kepala 

Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pencegahan 

Orang (PP TPPO) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PP dan PA) Sri Danti Anwar mengatakan, PBB menyebut 800.000 

laki dan perempuan diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional. 

International Organization for Migration (IOM) mencatat 500.000 perempuan 

diperdagangkan di Eropa Barat dan Asean mencapai 250.000 orang setiap 

tahunnya. Namun, khusus di Indonesia korban perdagangan orang mencapai 

74.616 hingga 1 juta pertahun. Sehingga setiap satu detik pasti ada korban human 

trafficking.  

Menurut Sri Danti Anwar dalam Rakornas Strategi dan Inovasi dalam PP 

TPPO 2015-2019 dan Pengalaman Terbaik yang Sudah Dilaksanakan di Hotel 

Red Top, Jakarta pada Senin, 24 Agustus 2015, Indonesia menjadi sumber tempat 

                                                           
9 Admin, Kue Brownies Berbahan Baku Ganja Dijual Secara Online, http://poskotanews.com, 
Diakses Tanggal 10 Maret 2016 

http://www.tokohemp.com/
http://poskotanews.com/
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transit dan penerima trafficking. Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Jawa 

Timur jadi sending area terbesar korban trafficking perempuan dan anak. 

Menurut beliau, meski sudah ada peraturan perundangan namun korban 

perdagangan orang makin banyak sebab kurangnya koordinasi. Selain itu, 

pembuktian kasus perdagangan orang itu sangat sulit diungkap di pengadilan. 

Sehingga untuk pembuktiannya perlu kerja sama banyak pihak. Data kasus 

penanganan kasus TPPO oleh Polri selama 2011-2013 menyebut ada 509 kasus 

yang ditangani, namun yang divonis hanya enam kasus. Dia menyebut, tidak 

menutup adanya keterlibatan oknum aparat pemerintah menyebabkan pelaku 

perdagangan orang sulit ditangkap.  

Dia mengungkapkan, modus yang sering dipakai ialah pengiriman TKI 

perempuan. Adanya supply and demand yang tinggi korban TKI ini karena TKI 

dianggap paling ramah diantara pekerja asing lainnya namun paling rentan juga 

dieksploitasi. Modus lain ialah pekerja seks, pengantin pesanan, pekerja anak, 

adopsi anak, duta seni/budaya/beasiswa, penculikan anak/bayi/remaja, kerja 

paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh. Menurut beliau, 

umumnya korbannya perempuan dan anak yang jadi diskriminasi. Mereka warga 

negara kelas dua yang bisa diperlakukan seenaknya. Faktor kemiskinan dan 

korupsi, penegakan hukum dan bisa beli KTP/paspor palsu memicu maraknya 

perdagangan orang10 

Seorang bayi berusia satu bulan dijual lewat online seharga Rp 25 juta oleh 

seorang pengunggah iklan yang berinisal ZAH. Soal penjualan bayi ini masih 

                                                           
10 Neneng Zubaidah, Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun, 
http://nasional.sindonews.com, Diakses Tanggal 20 Mei 2016 

http://nasional.sindonews.com/
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belum dipastikan kebenarannya, namun aparat berwenang tengah menyelidikinya. 

Berbagai kalangan mengecam tindakan tidak manusiawi ini, dan mendesak untuk 

menangkap pelaku dan anggota jaringannya. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat kepolisian 

mengusut tuntas munculnya iklan penjualan bayi berusia satu bulan yang 

terpampang dalam situs jual beli online. Tidak hanya pelaku yang memposting 

iklan tersebut, penyedia jasa situs tersebut diminta turut diperiksa. Wakil Ketua 

KPAI, Maria Advianti mengatakan kepada Harian Terbit, di Jakarta pada Senin 15 

Juni 2015, KPAI akan melakukan penelusuran lebih lanjut tentang info ini. Jika 

benar, maka pemilik situs harus diperiksa polisi lebih lanjut, sejauh apa 

keterlibatannya dalam mengiklankan penjualan bayi tersebut. Menurut dia, 

manusia bukanlah komoditas untuk diperjualbelikan. Berbagai pihak yang 

melakukan hal ini harus mendapatkan hukuman berat. Pemerintah juga perlu 

membangun sistem pengawasan yang ketat teradap praktik perdagangan manusia 

secara online. 

Menurut Maria Advianti perlu adanya peningkatan dan dibangun sistem 

pengawasan online untuk deteksi dini indikasi trafficking dan berbagai jenis cyber 

crime pada anak. Beliau memaparkan, angka perdagangan anak di Indonesia 

semakin meningkat setiap tahunnya. Sejak 2011 hingga Juli 2015, tercatat ada 

sebanyak 860 kasus yang dilaporkan. Secara rinci, pada 2011 terjadi 160 kasus, 

2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus, 2014 ada 263 kasus, dan 

hingga bulan Juli 2015 KPAI mendapati laporan perdagangan anak sebanyak 80 

kasus. Lebih lanjut Maria Advianti menjelaskan, meski negara sudah melindungi 
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anak dari perdagangan manusia dengan berbagai perangkat peraturan, termasuk 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, 

dalam implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Sementara itu, Sekjen KPAI, Erlinda, menyebut sedikitnya ada 20 persen 

kasus perdagangan manusia pada anak di Indonesia dari 20 ribu kasus 

perdagangan manusia berkedok adopsi. Sehingga pemerintah harus mengawasi 

sistem adopsi. Adopsi ilegal mengambil porsi sedikitnya 20 persen kasus 

perdagangan manusia pada anak di Indonesia. 

Secara terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Yohana Yembise mengatakan, pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk 

menelusuri kebenaran penjualan bayi secara online ini. Yohana juga menyebut 

akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna 

medukung penutupan berbagai situs yang merugikan anak-anak, seperti prostitusi 

online, perdangan anak, sampai dengan eksploitasi anak. Yohana dan pihaknya 

akan memasukan dalam rakornas, dan akan kordinasikan dengan Kominfo 

termasuk (kasus) human trafficking atau jual beli anak online dan prostitusi yang 

ada di internet. Ini adalah pekerjaan rumah untuk kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika memang ada temuan baru, akan dilihat 

apakah kebijakan belum optimal dan perlu diperbaiki kembali.11 

 

 

                                                           
11 Davit Setyawan, Kpai Catat Ratusan Anak Diperjualbelikan, Tangkap Penjual Bayi Rp25 Juta 
Lewat Online, http://www.kpai.go.id, Diakses Tanggal 20 Mei 2016 

http://www.kpai.go.id/
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Melihat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat dan penjelasan 

diatas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul Transaksi Jual 

Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-

Undang Dalam Perspektif Hukum 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana transaksi jual beli melalui internet (e-commerce) yang unsur-

unsur obyeknya dilarang oleh undang-undang dalam perspektif hukum? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam mencegah transaksi jual beli melalui 

internet (e-commerce) yang unsur-unsur obyeknya dilarang oleh undang-

undang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli melalui internet (e-commerce) yang 

obyeknya dilarang oleh undang-undang dalam perspektif hukum 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mencegah transaksi jual beli 

melalui internet (e-commerce) yang obyeknya dilarang oleh undang-undang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan serta 

pemahaman dan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya memberikan 

kontribusi kepada mata kuliah hukum dagang dan hukum perjanjian kontak. 

 



15 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

Disamping sebagai salah satu persyaratan untuk diperolehnya 

gelar S1, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan serta memperluas pemahaman dan pengetahuan bagi 

peneliti sendiri yang berkaitan dengan jual beli online (e-commerce) 

yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

 

b. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas 

pemahaman dan pengetahuan masyarakat serta sebagai salah satu 

acuan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan transaksi jual beli online (e-commerce) yang sesuai dengan 

ketentuan undang-undang. 

 

c. Manfaat Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pembuat kebijakan agar menjalankan aturan hukum yang tegas, 

khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kementrian Kominfo) agar transaksi jual beli online (e-commerce) 

yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-

undang. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau 

metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang 

dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka yang ada.12 Pendekatan ini digunakan untuk 

mengkaji permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ditinjau dari analisa 

terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

terhadap permasalahan diatas. 

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu 

pada studi kepustakaan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian 

hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang 

hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam 

prakteknya. 

 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif atau peraturan perundang-undangan.13 Bahan-bahan 

                                                           
12 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1992, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 
Cetakan Ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 13-14. 
13 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2012, Pedoman Penulisan Hukum. 
Malang, Hlm 18 
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hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, 

diantaranya: 

1. KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjadi 

pendukung bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian 

terdahulu, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

pokok pembahasan yang diteliti14 Bahan hukum sekunder yang 

terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-

jurnal hukum. Disamping itu juga wawancara dengan pihak-pihak 

terkait yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pembahasan 

penelitian ini. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, 

dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media 

internet. 

                                                           
14 Ibid. Hlm 19 



18 
 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi 

kepustakaan yaitu melakukan pengkajian pustaka yang diperoleh dari buku-

buku, penelitian terdahulu, media masa baik media cetak maupun media 

elektronik yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian ini. 

 

4. Analisa Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-

undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani15 Pendekatan 

kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang 

sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia 

maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan 

kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan 

untuk sampai kepada suatu putusan16. Pendekatan konseptual beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di 

dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan 

                                                           
15 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, Hlm 93 
16 Ibid, Hlm 94 
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pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum 

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam 

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 

dihadapi17  

Setelah dilakukan analisa atas dari berbagai bahan hukum dan 

berbagai data lain yang dikumpulkan, maka akan diperoleh jawaban serta 

kesimpulan atas pokok masalah yang menjadi obyek dalam penelitian ini, 

yakni mengenai transaksi jual beli melalui internet (e-commerce) yang 

obyeknya dilarang oleh undang-undang dalam perspektif hukum. 

 

F. Sistematika Penelitian 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini akan disajikan tentang garis besar permasalahan dan 

dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Tujuannya agar lebih dahulu 

dapat mengetahui permasalahan yang sesungguhnya terjadi, terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan disajikan tentang kajian teoritis (pustaka) sebagai 

sumber terhadap pola pikir dalam menganalisis permasalahan yang 

                                                           
17 Ibid, Hlm 95 
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diangkat dalam penelitian ini sehingga mendapatkan analisis hukum 

yang tepat terhadap tema penelitian. 

 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini akan disajikan tentang data yang telah dikumpulkan 

sebagai hasil yang telah dicapai dari suatu penelitian untuk menjadi 

sumber utama dalam pengkajian dan pembahasan. 

Pembahasan dalam penulisan bab ini yang akan menjawab 

permasalahan dikemukakan dalam bab sebelumnya dengan 

memaparkan data dari hasil penelitian dan menganalisa permasalahan 

yang dibahas penulis. 

 

BAB IV Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyajian hasil penelitian 

yang merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang 

telah diuraikan pada Bab sebelumnya. 


