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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. 

Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling 

mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual 

barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang 

yang di jual. 

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah 

suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) 

berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang 

lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas 

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut1 

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu 

persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan 

suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka 

berdua.2 

Selanjutnya menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh 

Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu 

penjual (Verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli 

                                                           
1 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 1 
2 Wirjono Projodikoro, 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, 
Bandung, Hlm 17 
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(Loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan 

memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah 

tertentu, berwujud uang”3 

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang 

dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak 

penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli 

dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar 

harga dan berhak menerima obyek tersebut.4 

Sedangkan 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. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu 

perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan 

mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli 

membayar harga dari obyek barang yang ditentukan. 

 

2. Syarat – Syarat Sah Jual Beli 

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli 

sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah 

perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320, yaitu: 

                                                           
3 R.M Suryodiningrat, 1996, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, Hlm 
14 
4 Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 
Hlm 49 
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a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya  

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya 

suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud 

dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak 

dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur 

pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. 

Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena 

kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok 

dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak 

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara 

terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:5 

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis   
2. Bahasa yang sempurna secara lisan  
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak 

lawan.  
i. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang 

menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi 
dimengerti oleh pihak lawannya.  

4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya  
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak 

lawan 
 

b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian  

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. 

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan 

akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum 

                                                           
5 Ibid, Hlm 33 
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adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 

21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdata. 

Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat 

melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam pasal 443 

KUHPerdata: 

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, 
gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, 
sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. 
Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan 
karena keborosan 
 

Selain itu dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa 

orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah: 

1. Anak yang belum dewasa  
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan  
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan 

undang-undang dan pada umumnya semua orang yang 
oleh undang-undang dilarang untuk membuat persutujuan 
tertentu. 

 

c. Suatu Hal Tertentu  

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek 

perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat 

berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat 

sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi 

terdiri atas:6 

1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan 
barang.   

                                                           
6 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
Hlm 69 
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2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, 
membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.  

3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak 
mendirikan  

4. Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek 
dagang tertentu 

 

d. Suatu Sebab Yang Halal  

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata 

tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir 

Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa 

isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua 

merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek 

perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif 

karena berkaitan dengan obyek perjanjian.7 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan 

kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut Syarat Subjektif, karena melekat 

pada diri orang yang menjadi subjek 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. 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. 

                                                           
7 Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, Hlm 20 
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Selain syarat di atas, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat 

beberapa unsur perjanjian yaitu:8 

a. Unsur esentialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam 

perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam 

suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara 

elektronik 

b. Unsur naturalia, merupakan unsur yang dianggap ada dalam 

perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, 

seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. 

c. Unsur accedentialia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para 

pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi 

“barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” 

 

3. Asas – Asas Dalam Perjanjian Jual Beli 

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat 

dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, 

secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:9 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 

1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

                                                           
8 R. Subekti, 1985, Aneka Perjanjian Cet.VII, Alumni, Bandung, Hlm 20 
9 Abdul Kadir Muhammad, Op.cit, Hlm 9 
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mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu 

asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:  

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 

2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, 

dan  

4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 

 

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak 

menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai 

berikut:10 

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 

perjanjian; 
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari 

perjanjian yang akan dibuatnya; 
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian; 
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan 
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan 

undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional). 
 

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiap orang 

boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak 

diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh 

tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan 

dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 

Dari adanya ketentuan umum tentang sahnya suatu perjanjian dapat 

                                                           
10 Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi 

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, Hlm 47 
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disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang pada asasnya memang 

mengakui kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian yang lain dari 

yang sudah di sebutkan dalam perjanjian khusus dan ini membuktikan 

berlakunya asas kebebasan berkontrak.11 

 

b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak) 

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah 

adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.12 Asas konsensualisme 

mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak 

diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara 

kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara 

kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak. 

 

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian 

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang 

yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut 

karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi 

                                                           
11 J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, Hlm 36 
12 Salim H.S, Op.cit, Hlm 10 
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dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya 

undang-undang. 

 

d. Asas Iktikad Baik 

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 

ayat 3 KUHPerdata). Iktikad baik ada dua yaitu:13 

1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan 
kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B 
membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah 
namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B. 

2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. 
Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B 
(penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat 
dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena 
takut bukan barang halal atau barang tidak legal 

 

e. Asas Kepribadian 

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang 

yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk 

kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 

dan pasal 1340 KUHPerdata. 

Pada pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya 

seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain 

untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang 

mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerdata yaitu: “Perjanjian 

hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. ini berarti bahwa 

                                                           
13 Handri Rahardjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hlm 45 
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perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak 

yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, 

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdata yaitu: 

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila 

suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian 

orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam 

pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, 

tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang 

yang memperoleh hak dari padanya”. 

 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman terdapat 8 (delapan) asas dalam 

perikatan, yaitu:14 

1. Asas Kepercayaan, asas ini mengadung pengertian bahwa setiap orang 
yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang 
diadakan diantara mereka dibelakang hari. 

2. Asas Persamaan Hukum, adalah bahwa subjek hukum yang 
mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban 
yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama 
lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras. 

3. Asas Keseimbangan, adalah suatu asas yang menghendaki kedua 
belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 

4. Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai figur hukum harus 
mengandung kepastian hukum. 

5. Asas Moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya 
utuk menggugat prestasi dari pihak debitur. 

6. Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdata dan 
asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. 

7. Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. 
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas 
diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. 

8. Asas Perlindungan (protection), asas ini mengandung pengertian 
bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Asas 

                                                           
14 Ahmadi Miru, Op.cit, Hlm 15 
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inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan 
dan membuat kontrak. 
 

4. Hak Dan Kewajian Penjual Dan Pembeli 

a. Hak Penjual 

Pada pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah: 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya 

 

b. Kewajiban Penjual 

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPerdata yang 

berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia 

mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam 

berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya” 

Selanjutnya pada 1474 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual 

memiliki kewajiban utama, yang berbunyi: “Penjual mempunyai dua 

kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan 

menanggungnya”. 
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Ketentuan mengenai penyerahan barang dalam KUHPerdata 

oleh penjual kepada pembeli diatur dalam pasal antara lain:15 

1. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang 
telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide 
Pasal 1481 jo Pasal 1483 Burgerlijk Wetboek) 

2. Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi 
perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya 
tersebut (vide Pasal 1482 Burgerlijk Wetboek) 

3. Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum 
pembeli membayar harganya (vide Pasal 1478 Burgerlijk 
Wetboek) 

4. Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang 
itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap 
cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk 
pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 
dan 1510 Burgerlijk Wetboek), akan tetapi penjual tidak 
diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide 
Pasal 1505 Burgerlijk Wetboek) 

5. Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli 
apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut 
harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu 
sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih 
dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (vide Pasal 
1492, 1495, 1496, 1497, 1499 Burgerlijk Wetboek) 

6. Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu 
yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga 
merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan 
bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli 
tersebut (vide Pasal 1494 Burgerlijk Wetboek) 

7. Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya 
apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan 
dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan 
dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung 
oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik 
pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli 
(vide Pasal 1476 Burgerlijk Wetboek) 

8. Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak 
membatalkan atau meniadakan pembelian (vide Pasal 1488 
Burgerlijk Wetboek) dengan syarat tuntutan tersebut harus 
dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah 
penyerahan barang (vide Pasal 1489 Burgerlijk Wetboek) 

                                                           
15 Gumilar, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli, http://gumilar69.glogspot.co.id, 
Diakses tanggal 1 Juni 2016 

http://gumilar69.glogspot.co.id/
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9. Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan 
tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada 
tempat penenyerahan barang dilakukan (vide Pasal 1513 jo Pasal 
1514 Burgerlijk Wetboek) 

10. Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, 
jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan 
pendapatan bagi pembeli (vide 1515 Burgerlijk Wetboek) 

11. Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan 
kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (vide 
Pasal 1478 Burgerlijk Wetboek) 

12. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan 
yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban 
yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk 
membebaskan penjual dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 
Burgerlijk Wetboek) 

13. Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi 
pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga 
lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli 
sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak 
memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (vide Pasal 
1497 ayat (2) Burgerlijk Wetboek) 

14. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual 
dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 
1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek 

15. Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya 
apabila telah diperjanjikan tersebut (vide Pasal 1519 Burgerlijk 
Wetboek) 
 

Selanjutnya ketentuan mengenai penanggungan barang diatur 

dalam Pasal 1491 KUHPerdata yaitu: Penanggungan yang menjadi 

kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, 

yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan 

tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang 

tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan 

untuk pembatalan pembelian. 

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen dijelaskan kewajiban pelaku usaha adalah: 
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1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

3. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif 

4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan mutu standar barang 
dan jasa yang berlaku. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang 
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi 
atas barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan. 

6. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas 
barang/jasa yang diperagangkan 

7. Memberi kompensasi apabila barang atau jasa tidak sesuai 
dengan apa yang diperjanjikan. 
 

c. Hak Pembeli 

Pada pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, hak konsumen adalah: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa 

4. Hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
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d. Kewajiban Pembeli 

Menurut Buku III KUHPerdata, kententuan mengenai kewajiban 

pembeli diatur pada: 

1. Pasal 1513, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga 
pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam 
persetujuan. 

2. Pasal 1514, Jika pada waktu membuat persetujuan tidak 
ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan 
pada waktu penyerahan. 

3. Pasal 1515, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang 
tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang 
yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain. 

4. Pasal 1516, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu 
oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu 
tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika 
pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir 
akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat 
menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual 
menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih 
memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa 
pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala 
gangguan. 

5. Pasal 1517, Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, 
maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut 
ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. 

6. Pasal 1518, Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-
barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian 
untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa 
peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk 
mengambil barang yang dijual. 
 

Pada pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 
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B. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce 

1. Pengertian E-Commerce 

Menurut Adi Nugroho, electronic commerce (e-commerce) 

merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli 

barang atau jasa pada world wide web (www) internet atau proses jual beli 

atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi 

termasuk internet. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan 

secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli 

barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital16. 

Menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, elektronic 

commerce atau disingkat dengan e-commerce adalah kegiatan-kegiatan 

bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactur), 

services providers dan pedagang perantara (intermediateries) dengan 

menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer network) yaitu 

internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi 

yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan 

komersial17. 

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan e-commerce adalah 

suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang 

menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam 

bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan 

                                                           
16 Adi Nugroho, 2006, Memahami Perdagangan Di Dunia Maya, Informatika, Alumni, Bandung, 
Hlm 1 
17 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-Commerce: Studi Sistem 

Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 10 
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informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis 

dengan e-commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless 

trading)18 

Menurut Brenda Kienan pada dasarnya e-commerce adalah melakukan 

bisnis online. Dalam bentuknya yang paling jelas e-commerce menjual 

produk kepada konsumen secara online, tapi faktanya jenis bisnis apapun 

yang dilakukan secara elektronik adalah e-commerce. Sederhananya e-

commerce adalah membuat, mengelola dan meluaskan hubungan komersial 

secara online19. 

Menurut Kalakota dan Winston dari buku M. Suyanto, menyatakan 

definisi e-commerce dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:20 

a. Dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah pengiriman barang, 
layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau 
melalui peralatan elektronik lainnya. 

b. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari 
teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran 
kerja. 

c. Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang 
memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk 
memangkas biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas 
barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. 

d. Dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk 
membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan 
sarana online lainnya 
 

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa e-

commerce yaitu kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa 

                                                           
18 Munir Fuady, Op.cit, Hlm. 407 
19 Brenda Kienan, 2001, Small Business Solutions E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, 
Hlm 4 
20 M. Suyanto, 2003, Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia, Andi Offcet, 
Yogyakarta, Hlm 11 



38 
 

secara elektonik yang dilakukan melalui jaringan internet. E-commerce ini 

didasarkan atas kebutuhan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi 

jual beli tersebut. 

 

2. Asas – Asas Dalam E-Commerce 

Dalam melakukan kegiatan jual beli, para pelaku e-commerce harus 

menaati beberapa asas. Asas-asas dalam melakukan kegiatan e-commerce 

diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan yaitu: 

a. Kepentingan Nasional 
b. Kepastian hukum 
c. Adil dan sehat 
d. Keamanan berusaha 
e. Akuntabel dan transparan 
f. Kemandirian 
g. Kemitraan 
h. Kemanfaatan 
i. Kesederhanaan 
j. Kebersamaan 
k. Berwawasan lingkungan 

 

Adapun penjelasan mengenai asas-asas dalam melakukan kegiatan e-

commerce akan dibahas di bawah ini, yaitu: 

a. Kepentingan Nasional 

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah 

setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan 

bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya. 
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b. Kepastian Hukum 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah 

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang 

Perdagangan 

c. Adil Dan Sehat 

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya 

kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara 

produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan 

iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan 

kesempatan berusaha yang sama. 

d. Keamanan Berusaha 

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah 

adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap 

tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan 

kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan. 

e. Akuntabel dan Transparan 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah 

pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggung 

jawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
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f. Kemandirian 

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap 

kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak 

lain. 

g. Kemitraan 

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja 

sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 

memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 

koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar 

dan antara Pemerintah dan swasta. 

h. Kemanfaatan 

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh 

pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus 

bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan 

cita-cita kesejahteraan umum 

i. Kesederhanaan 

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah 

memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta 

kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada 

masyarakat 
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j. Kebersamaan 

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah 

penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat. 

k. Berwawasan lingkungan 

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah 

kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. 

 

3. Jenis - Jenis Transaksi Dalam E-Commerce  

Transaksi e-commerce meliputi banyak hal, maka untuk 

membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis 

transaksi dari suatu kegiatan e-commerce adalah sebagai berikut:21 

a. Business to Business (B2B)  
Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli 
maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. 
Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling 
mengetahui satu sama lain dan transaksi kial beli tersebut dilakukan 
untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu. 

b. Business to Consumer (B2C)  
Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini 
transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif 
melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari 
konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem 
web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan 
masyarakat.  

c. Consumer to Consumer (C2C)  
Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang 
akan saling menjual barang. 

d. Consumer to Business (C2B)  
Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada 
perusahaan.  

                                                           
21 Munir Fuady, Op.cit, Hlm 408 
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e. Non-Business Electronic Commerce  
f. Intrabusiness (Orgnizational) Electronic Commerce 

 

4. Izin Dalam Mendirikan E-Commerce 

Peraturan mengenai perizinan mendirikan bisnis e-commerce belum 

diatur dalam undang-undang. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika 

Rudiantara mengungkap rencananya untuk menerapkan akreditasi pada 

situs-situs e-commerce di Indonesia, sehingga e-commerce tidak perlu minta 

izin dari awal. Namun sebelum beroperasi, situs e-commerce harus 

sertifikasi atau akreditasi yaitu pendaftaran administrasi menggunakan akta 

pendirian. Prosesnya diserahkan kepada asosiasi e-commerce, misalnya 

Asosiasi Ecommerce Indonesia (IdEA) atau yang lainnya.22 

Cara tersebut dipilih karena lebih mudah ketimbang meminta para 

pelaku e-commerce mengurus izin sebelum membuka usaha. Akreditasi 

tersebut sebagai bukti pengesahan sebagai situs e-commerce yang resmi dan 

dipercaya, sehingga akan berfungsi untuk memastikan perlindungan 

konsumen, sehingga meminimalisir penipuan. 

Apabila mengacu kepada undang-undang yang berlaku, pengusaha 

yang menjalankan usahanya melalui sarana internet dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) termasuk 

dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). 

                                                           
22 Yoga Hastyadi Widiartanto, Menkominfo: E-commerce Tak Perlu Izin, Cukup Akreditasi, 
http://tekno.kompas.com, Diakses tanggal 20 Januari 2017 

http://tekno.kompas.com/


43 
 

Pengertian mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dalam 

pasal 1 angka 4 PP PSTE yang berbunyi: 

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara 
negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, 
dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri 
maupun bersamasama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk 
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. 
 
Jenis Penyelenggara Sistem Elektronik menurut pasal 3 PP PSTE 

yang berbunyi: 

(1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara 
Sistem Elektronik. 

(2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan untuk: 

a. pelayanan publik; dan 
b. nonpelayanan publik.  

(3)  Kriteria pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Kriteria mengenai transaksi elektronik dalam ruang lingkup publik 

dan privat akan dijelaskan dalam pasal 40 PP PSTE yang berbunyi: 

Pasal 40 
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam 

lingkup publik atau privat. 
(2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik 

meliputi: 
a. penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau 

oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik 
sepanjang tidak dikecualikan oleh UndangUndang tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 

b. penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup 
publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(3) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat 
meliputi Transaksi Elektronik: 
a. antar-Pelaku Usaha; 
b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen; 
c. antarpribadi; 
d. antar-Instansi; dan 
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e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik 
atau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
yang menggunakan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 

 

Yang dimaksud dengan “antar-pelaku usaha” adalah transaksi 

elektronik dengan model transaksi Business to Business (B2B). Yang 

dimaksud dengan “antara pelaku usaha dengan konsumen” adalah transaksi 

elektronik dengan model transaksi Business to Consumer (B2C). Yang 

dimaksud dengan “antarpribadi” adalah transaksi elektronik dengan model 

transaksi Consumer to Consumer (C2C). Yang dimaksud dengan “antar-

Instansi” adalah transaksi elektronik dengan model transaksi antar-Instansi. 

Dalam ketentuan selanjutnya diatur bahwa dalam melakukan transaksi 

elektronik dalam lingkup publik dan privat diharuskan memiliki Sertifikat 

Keandalan, yang diatur dalam pasal 41 dan 42 PP PSTE yaitu: 

Pasal 41 
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik 

atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk 
kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat 
Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.  

(2)  Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, 
penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik 
wajib disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan 
Indonesia yang sudah terdaftar.  

(3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan 
Transaksi Elektronik dalam lingkup publik wajib menggunakan 
jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah 
tersertifikasi. 
 

Pasal 42 
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat 

dapat menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat 
Elektronik. 
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(2) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan 
Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat disertifikasi 
oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah 
terdaftar.  

(3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan 
Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan 
jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah 
terdaftar 

 

Penjelasan mengenai pengertian Sertifikat Keandalan Dalam pasal 1 

angka 25 PP PSTE yang berbunyi: 

“Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku 
Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit 
atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan” 
 

Jika mengikuti ketentuan pasal 40 ayat (3) dan pasal 41 ayat (1) PP 

PTSE, maka e-commerce jenis B2B, B2C, dan C2C termasuk dalam jenis 

transaksi elektronik dalam “lingkup privat yang menggunakan sistem 

elektronik untuk kepentingan pelayanan publik”, sehingga diwajibkan 

memiliki Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik. Sedangkan 

Sertifikasi Keandalan bagi PSE Privat yang menggunakan sistem elektronik 

tidak untuk kepentingan pelayanan publik bersifat pilihan dan bukan 

kewajiban. Sertifikat Keandalan biasanya digunakan oleh Pelaku 

Usaha/PSE dalam rangka memberikan rasa percaya kepada konsumen atau 

masyarakat atas produk/jasa yang diselenggarakannya.  

Lembaga yang berhak mengeluarkan Sertifikat yaitu Lembaga 

Sertifikasi Keandalan (LSK). Dalam pasal 1 angka 24 PP PSTE yang 

berbunyi: 

“Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang 
dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh 
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Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan 
Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik”. 
 

Menurut hukumonline.com, di Indonesia secara formal belum ada 

satupun Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) yang diakui dan disahkan 

oleh pemerintah. Beberapa contoh LSK asing yang juga sering digunakan 

oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia adalah GeoTrust, 

Hacker Safe, Trust Guard, VerySign, McAfee Secure, Trustweb, dll23. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belum adanya 

kepastian hukum dalam perizinan mendirikan bisnis e-commerce. Namun e-

commerce merupakan bentuk dari perdagangan. Dalam mendirikan bisnis 

perdagangan, pelaku usaha diwajibkan memiliki izin sesuai dengan 

ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan yang berbunyi: 

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib 
memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh 
Menteri. 

(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan 
kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. 

(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki 
perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan 
sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 

Penjelasan lebih lanjut, perizinan di bidang perdagangan termasuk izin 

usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan. Dalam hal ini, 

usaha e-commerce harus memiliki Tanda Daftar Persahaan (TDP), Surat 

Izin  Usaha Perdagangan (SIUP) . Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri 

                                                           
23 Admin, Sertifikasi Pelaku Usaha Online, Wajibkah?, http://www.hukumonline.com, Diakses 
Tanggal 20 Januari 2017 

http://www.hukumonline.com/
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Perdagangan Nomor : 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang 

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyebutkan: “Setiap Perusahaan 

Perdagangan wajib memiliki SIUP”. Selain itu, pengusaha e-commerce 

wajib memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) atas nama 

pemilik/penanggung jawab perusahaan. Ketentuan mengenai kewajiban 

pendaftaran Pajak Penghasilan ditentukan dalam Undang-Undang No. 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan 

diubah terakhir kali dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Dalam 

peraturan tersebut ditentukan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan 

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 

  

5. Komponen Dalam E-Commerce 

E-Commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan 

tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, yaitu:24 

a. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti 
komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lain-lain. 

b. Tempat menjual produk (a place to sell): tempat menjual adalah 
internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting. 

c. Cara menerima pesanan: email, telepon, sms dan lain-lain. 
d. Cara pembayaran: Cash, cek, bankdraft, kartu kredit, internet payment 

(misalnya paypal). 
e. Metode pengiriman: pengiriman bisa dilakukan melalui paket, 

salesman, atau di download jika produk yang dijual memungkinkan 
untuk itu (misalnya software). 

                                                           
24 Taufik Hidayat, 2008, Panduan Membuat Toko Online dengan OS Commerce, Mediakita, 
Jakarta, Hlm 7 
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f. Customer service: email, formulir online, FAQ, telepon, chatting, dan 
lain-lain. 
Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi online ini. 

Sesuai dengan standar protocol Secure Electronic Transaction (SET), 

Ustadiyanto menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam e-

commerce, yaitu:25 

a. Cardholder (Pembeli) 
Dalam lingkup perdagangan elektronik, berhubungan dengan penjual 
melalui komputer PC. Pembeli menggunakan pembayaran dari kartu 
yang dikeluarkan oleh issuer, SET menjamin hubungan yang 
dilakukan antara pembeli dan penjual, menyangkut pula data nasabah, 
merupakan hal yang dirahasiakan. 

b. Issuer 
Merupakan lembaga keuangan dimana pembeli menjadi nasabahnya 
dan menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran atas 
transaksi yang disetujui yang menggunakan kartu pembayaran sesuai 
dengan merk yang tertera pada kartu dan peraturan setempat pembeli 
untuk melakukan transaksi dengan aman. Penjual yang menerima 
pembayaran dengan kartu kredit harus memiliki hubungan dengan 
Acquirer  

c. Acquirer 
Merupakan lembaga keuangan dimana penjual menjadi nasabahnya 
dan memproses otorisasi kartu pembayaran. 

d. Payment Gateway 
Merupakan sarana yang dioperasikan oleh Acquirer atau pihak ketiga, 
yang ditunjuk untuk memproses pesan-pesan pembayaran penjual, 
termasuk instruksi pembayaran penjual. 

e. Certificate Authority (Otoritas Serifikat) 
Merupakan lembaga yang dipercaya dan mengeluarkan sertifikat-
sertifikat dan ditandatangani secara digital oleh si pengguna 
 

Edmon Makarim menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam 

transaksi jual beli secara elektronik antara lain:26 

a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui 
internet sebagai pelaku usaha. 

b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh 
undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku 

                                                           
25 Ryeke Ustadiaynto, 2001, Framework E- Commerce, Andi Offcet, Yogyakarta, Hlm 158 
26 Edmon Makarim, 2000, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Gravindo Persada, Jakarta, Hlm 65 



49 
 

usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk 
yang ditawarkan oleh penjual/pelaku. 

c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen 
kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli 
secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, 
sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran 
dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank 

d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Provider 
merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, 
dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan 
layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan 
transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan 
penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal 
ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider 
dalam menjalankan usaha melalui internet ini. 
 

6. Proses Transaksi E-Commerce 

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, 

maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi e-commerce bisa 

mencakup tahap-tahap sebagai berikut:27 

a. Show. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang 
dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.  

b. Register. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data 
identitas, alamat pengiriman dan informasi login. 

c. Order. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen 
pun selanjutnya melakukan order pembelian.  

d. Payment. Konsumen melakukan pembayaran. 
e. Verification. Verifikasi data konsumen sepeti data-data pembayaran 

(No. rekening atau kartu kredit).  
f. Deliver. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh 

penjual ke konsumen. 
 

Menurut Edmon Makarim, transaksi jual beli secara elektronik ini 

dapat dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :28 

a. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui 
website pada internet.  Penjual atau pelaku usaha menyediakan 

                                                           
27 M. Suyanto, Op.cit, Hlm 46 
28 Edmon Makarim, Op.cit, Hlm 82 
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storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan 
diberikan.  Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut 
dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual.  Salah satu 
keuntungan transaksi jual beli melalui di toko online ini adalah bahwa 
pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi 
ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya 
menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau 
poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, 
spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang 
berhubungan.  Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain 
yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau 
pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila 
seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs 
milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat 
dikatakan ada penawaran.  Dengan demikian penawaran melalui 
media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs 
yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut. 

b. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.  
Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka 
penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya 
ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang 
e-mail tersebut yang dituju.  Penawaran melalui website ditujukan 
untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena 
siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran 
atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.  
Setiap orang yang berminat untuk membeli baranga yang ditawarkan 
itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha 
yang menawarkan barang tersebut.  Pada transaksi jual beli secara 
elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan 
memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku 
usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk 
membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan 
disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa 
yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki 
tahap pembayaran. 

c. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun 
pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan 
lokal. 
Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:29 

1. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan 
institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan 
pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-
masing; 

                                                           
29 Edmon Makarim, Op.cit, Hlm 90 
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2. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan 
langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan 
menggunakan uang nasionalnya; 

3. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya 
merupakan proses pembayaran yang menyangkut debet, kredit 
ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan 
antara lain: sistem pembayaran memalui kartu kredit online serta 
sistem pembayaran check inline. 

 

7. Keuntungan Dan Kerugian Melakukan Transaksi E-Commerce 

a. Keuntungan Melakukan Transaksi E-Commerce 

E-commerce memiliki beberapa manfaat, baik itu organisasi, 

perusahaan dan masyarakat itu sendiri, berikut ini beberapa manfaat 

dari e-commerce:30 

1. Bagi Organisasi Pemilik E-Commerce 
a. Memperluas market place hingga kepasar nasional dan 

internasional.  
b. Dengan capital outplay yang minim, sebuah perusahaaan 

dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan, 
supplier yang lebih baik dan partner bisnis yang paling 
cocok dari seluruh dunia.  

c. E-commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, 
pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi 
yang menggunakan kertas.  

d. E-commerce mengurangi waktu antara outlay modal dan 
penerimaan produk dan jasa. 

 
2. Bagi Konsumen 

a. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja 
atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang 
tahun dari hampir setiap lokasi.  

b. E-commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada 
pelanggan, mereka bisa memilih berbagai produk dari 
banyak vendor.  

c. E-commerce menyediakan produk dan jasa yang tidak 
mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak 
tempat dan melakukan perbandingan secara cepat.  

d. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara 
detil dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. 

                                                           
30 M. Suyanto, Op.cit, Hlm 50-51 
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3. Bagi Masyarakat 
a. E-commerce memungkinkan orang untuk bekerja didalam 

rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini 
berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas dijalan 
serta mengurangi polusi udara.  

b. E-commerce memungkinkan orang di negara-negara dunia 
ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka 
produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa 

e-commerce. 

 

Menurut Adi Nugroho, ada beberapa keuntungan dengan 

melakukan perdagangan elektronik (e-commerce) antara lain:31 

1. Keuntungan bagi Perusahaan  
a. Memperpendek Jarak.   

Dengan hanya mengklik link-link yang ada pada situs-
situs, konsumen dapat menuju ke perusahaan dimanapun 
saat itu mereka berada.  

b. Perluasan Pasar.   
Jangkauan pemasaran menjadi sangat luas dan tidak 
terbatas oleh area geografis dimana perusahaan berada.     

c. Perluasan Jaringan Mitra Bisnis.   
Pada perdagangan konvensional, sangat sulit bagi suatu 
perusahaan untuk mengetahui posisi geografis mitra 
kerjanya yang berada di negara-negara lain atau benua 
lain.  

d. Efisien.   
Perdagangan elektronik akan sangat memangkas biaya-
biaya operasional perusahaan. 
 

2. Keuntungan bagi Konsumen.  
a. Efektif 

Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk / 
jasa yang dibutuhkan dan bertransaksi dengan cara yang 
cepat dan murah. 

b. Aman Secara Fisik 
Karena konsumen tidak perlu mendatangi toko-toko untuk 
mendapatkan produk dan ini memungkinkan konsumen 
aman secara fisik. 

c. Fleksibel 
Konsumen juga dapat bertransaksi dimanapun dia berada. 
 
 

                                                           
31 Adi Nugroho, Op.cit, Hlm 19 
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3. Keuntungan bagi Masyarakat Umum  
a. Mengurangi Pencemaran dan Polusi Lingkungan.   

Konsumen tidak perlu mendatangi took-toko, dimana hal 
ini akan mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu-
lalang, berarti menghemat bahan bakar dan tingkat polusi.  

b. Membuka Peluang Kerja Baru.   
Era perdagangan elektronik akan membuka peluang-
peluang kerja baru bagi mereka yang tidak ‘buta’ akan 
teknologi.  

c. Menguntungkan Dunia Akademis.   
Berubahnya pola hidup masyarakat dengan hadirnya 
perdagangan elektronik, kalangan akademis akan semakin 
diperkaya dengan kajiankajian psikologis, antropologis, 
sosial budaya, dan sebagainya.  

d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.   
Perdagangan elektronik ini yang nantinya akan 
merangsang dan memacu orang-orang untuk mempelajari 
teknologi computer demi kepentingan mereka sendiri. 

 

b. Kerugian Transaksi E-Commerce 

Di samping segala hal yang menguntungkan di atas, e-commerce 

juga memiliki sedikit kerugian, Adi Nugroho, menyebutkan:32  

1. Meningkatkan Individualisme.   
Pada e-commerce seseorang dapat bertransaksi tanpa bertemu 
dengan penjual produk/jasa tersebut, ini menimbulkan beberapa 
orang menjadi berpusat pada diri sendiri (egois) dan tidak terlalu 
membutuhkan kehadirian orang lain.   

2. Terkadang Menimbulkan Kekecewaan.   
Apa yang dilihat dari layar komputer kadang berbeda dengan 
apa yang dilihat secara kasat mata.  

3. Tidak Manusiawi.   
Di internet, meski kita dapat mengobrol (chatting) dengan orang 
lain, kita mungkin tidak dapat merasakan jabat tangannya, 
senyuman ramahnya, atau candanya. 
 

 

 

 

 
                                                           
32 Adi Nugroho, Op.cit, Hlm 22 
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C. Tinjauan Umum Tentang Obyek Yang Dilarang 

1. Ketentuan Hukum Berdasarkan KUHPerdata 

Pengertian barang (obyek) dijelaskan dalam pasal 499 KUHPerdata 

yang berbunyi: “Menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap 

hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik” 

Pada KUHPerdata tidak diatur secara jelas mengenai barang yang 

dapat diperdagangkan, namun ketentuan mengenai obyek jual beli diatur 

dalam Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Hanya barang-barang 

yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu persetujuan” 

Ketentuan selanjutnya diatur dalam pasal 1333 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa: “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa 

suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang 

itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau 

dihitung” 

Berkaitan dengan obyek yang yang terlarang dalam kegiatan jual beli 

akan mengakibatkan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, hal 

ini dijelaskan dalam pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: “suatu 

persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu 

atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum” 

Pasal 1337 KUHPerdata berbunyi: “suatu sebab yang terlarang adalah, 

jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan 

dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum” 
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2. Ketentuan Hukum Berdasarkan Undang - Undang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik Pasal 9 mengatur mengenai ketentuan obyek yang 

ditarawarkan dalam e-commerce yang berbunyi: 

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik 
harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan 
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. 
 

Ketentuan selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam 

pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan” 
 

3. Ketentuan Hukum Berdasarkan Undang – Undang Perdagangan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 

mengatur mengenai ketentuan larangan dan pembatasan perdagangan 

barang dan/atau jasa pada: 

Pasal 35 
(4) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan 

Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan: 
a. Melindungi kedaulatan ekonomi 
b. Melindungi keamanan negara 
c. Melindungi moral dan budaya masyarakat 
d. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, 

ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup 
e. Melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan 

untuk produksi dan konsumsi 
f. Melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca 

perdagangan 
g. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau 
h. Pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah 
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(5) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi 
Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

 
Pasal 36 
Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa 
yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk 
diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). 
 
Pasal 37 

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan 
Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau 
Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2). 

(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan 
Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di 
bidang Perdagangan. 
 

Sedangkan ketentuan mengenai larangan terhadap pelaku usaha 

e-commerce diatur pada: 

Pasal 65 
(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau 

Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan 
data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. 

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang 
dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak 
sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat: 

a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau 
Pelaku Usaha Distribusi 

b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan 
c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan 
d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan 
e. Cara penyerahan Barang 

(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang 
melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang 
mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut 
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melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian 
sengketa lainnya. 

(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau 
Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak 
menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa pencabutan izin 

 

4. Ketentuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Khusus 

a. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya 

Pada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

menyebutkan: 

Setiap orang dilarang untuk: 
a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa 
yang dilindungi dalam keadaan hidup 

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 
meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati 

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di 
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia 

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh 
atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau 
barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa 
tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia 

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, 
menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa 
yang dilindungi. 

 

Peran pemerintah dalam mengatasi pelaggaran yang dimaksud 

dalam pasal 21 diatur dalam Pasal 24, yaitu: 

(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut 
dirampas untuk negara.   
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(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-
bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke 
habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang 
bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali 
apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk 
dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan. 
 

Apabila telah terjadi pelanggaran dalam pasal 21, maka para 

pelaku akan dihukum berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 40 

ayat (2) yaitu: 

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan 
ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 

b. Undang-Undang Narkotika 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan 

semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan 

tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan 

hasis dikategorikan sebagai Nakotika Golongan I. 

Dalam kaitannya dengan jual beli ganja, berikut ini merupakan 

pasal yang dapat digunakan bagi penegak hukum untuk menjerat 

penjual dan pembeli ganja: 

Pasal 115  
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
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(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 
pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

c. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Dalam Pasal 297 KUHP menyebutkan “Perdagangan wanita dan 

perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan 

pidana penjara paling lama enam tahun” 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan : 

Pasal 76F 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 
penjualan, dan/atau perdagangan Anak. 
 
Pasal 83 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

 

Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan : 

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
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penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah). 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintah Dalam Transaksi Jual Beli 
Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang-
Undang 
 

Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam jual 

beli melalui internet (e-commerce) dilipahkan kepada Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (Kementerian Kominfo). Menurut Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 

2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas Kementerian 

Kominfo yaitu: 

“Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 
informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara” 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi yang 

tertuang dalam Pasal 3 huruf a yaitu: 

“Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya 
dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, 
penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi 
public” 
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Salah satu bentuk pelaksanaan dari Kementerian Kominfo dalam mengatasi 

penyalahgunaan dalam menggunakan internet yaitu dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang 

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Menurut pasal 1 angka 1 berbunyi: 

“Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut 
Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan 
negatif tidak dapat diakses” 

 

Dalam menjalankan tugasnya untuk menangani situs internet yang 

bermuatan negatif, Kementerian Kominfo membentuk program yang bernama 

Internet Sehat dan Aman (INSAN. Internet Sehat dan Aman (INSAN) adalah 

suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemkominfo) dengan tujuan untuk 

mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui 

pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen 

masyarakat33. Bentuk nyata dari INSAN yaitu dengan diterapkannya sistem 

TRUST+Positif. TRUST+Positif adalah daftar referensi yang berisi nama domain 

atau alamat situs yang dijadikan rujukan bersama oleh penyelanggara Internet 

Service Provider (ISP) dan pihak lainnya yang memerlukan. 

Peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani konten 

negatif ini, dalam hal ini Kementerian Kominfo telah menyediakan situs untuk 

menampung laporan negatif dari masyarakat yang beralamat di 

http://trustpositif.kominfo.go.id. Jenis laporan di situs tersebut yaitu pornografi, 

radikalisme / terorisme, sara / kebencian, kekerasan / violence, kekerasan / 

                                                           
33 Wikipedia Bahasa Indonesia, Internet Sehat dan Aman, https://id.wikipedia.org, Diakses tanggal 
5 Januari 2017 

http://trustpositif.kominfo.go.id/
https://id.wikipedia.org/


62 
 

pornografi anak, penipuan dagang / investasi, perjudian, keamanan internet 

(malware, virus, phising), pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. 

Kementerian Kominfo mengatur jenis situs internet bermuatan negatif 

dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 

Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang 

berbunyi: 

Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 hurufa, yaitu:  

a. pornografi; dan  
b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
 

Dalam menjalankan fungsinya, Kementerian Kominfo sebagai penyelengga 

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bekerjasama dengan 

masyarakat yang tertuang dalam: 

Pasal 5 
(1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran 

atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
hurufakepada Direktur Jenderal. 

(2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran 
situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal. 

(3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat 
meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan 
kewenangannya kepada Direktur Jenderal. 

(4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf b kepada 
kementerian atau lembaga pemerintah terkait.  

Pasal 6 
Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif 
yang disebut TRUST+Positif.  

 Pasal 7  
(1) Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran 

dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif. 
(2) Layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Penyedia Layanan Pemblokiran. 
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(3) Penyedia Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang-
kurangnya: 

a. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik; 
b. berbadan hukum Indonesia; 
c. memiliki dan/atau menggunakan data center di Indonesia; dan; 
d. memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel. 

 

Selain itu dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Kominfo juga 

bekerjasama dengan pihak Penyelenggara Jasa Akses Internet (PJI). 

Penyelenggara jasa Internet (PJI) (bahasa Inggris: Internet Service Provider 

disingkat ISP) adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan 

Internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan perusahaan telepon 

merupakan penyedia jasa Internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke 

Internet, pendaftaran nama domain, dan hosting34. 

Di Indonesia sendiri sejauh ini telah berdiri beberapa internet service 

provider, beberapa contoh ISP yang ada di Indonesia, antara lain adalah Telkom 

IndiHome, First Media, SmartFren, Indosat dan lain sebagainya. Peran 

Penyelenggara Jasa Akses Internet ini tertuang dalam: 

 Pasal 8  
(1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran 

terhadap situssitus yang terdapat dalam TRUST+Positif.  
(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

sebagai berikut:  
a. pemblokiran mandiri; atau  
b. pemblokiran dengan menggunakan jasa dari Penyedia Layanan 

Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.  
(3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan 

pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara 
Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(4) Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan 
pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

                                                           
34 Wikipedia Bahasa Indonesia, Penyelenggara Jasa Internet, https://id.wikipedia.org, Diakses 
tanggal 5 Januari 2017 

https://id.wikipedia.org/
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Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan 
tidak dapat diaksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet 
bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.   
  

Pasal 9  
(1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pembaruan data 

atas daftar baru yang masuk kedalam TRUST+Positif.  
(2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1):  

a. pembaharuan rutin paling sedikit 1 x seminggu; dan  
b. pembaharuan bersifat mendesak paling sedikit 1 x 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam. 
 

Peran Kementerian Kominfo dalam memblokir situs yang bermuatan 

pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang- undangan, terdapat beberapa tata cara yang tertuang dalam: 

Pasal 10  
Tata cara penerimaan laporan meliputi:  

a. Penerimaan laporan berupa pelaporan atas:  
1. situs internet bermuatan negatif; atau  
2. permintaan normalisasi pemblokiran situs.  

b. Masyarakat menyampaikan laporankepada Direktur Jenderal melalui 
fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan danatau pelaporan 
berbasis situs yang disediakan;  

c. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan 
mendesak apabila menyangkut:  

1. privasi;  
2. pornografi anak;   
3. kekerasan;   
4. suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau   
5. muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan 

masyarakatsecara luas. 
 

Pasal 13 
Tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat, meliputi:  

a. Melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam.  

b. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:  
1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam 

TRUST+Positif apabila situs berupa domain;  
2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs 

untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif 
apabila situs berupa selain nama domain;  
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3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal 
menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif 
dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan 
diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa 
Akses Internet.  

  
Pasal 14  
Tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi:  

a. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada 
penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif.  

b. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan 
sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) 
jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.  

c. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka 
langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.  

d. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu 
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima.  

e. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:  
1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam 

TRUST+Positif apabila situs berupa domain;  
2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs 

untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif 
apabila situs berupa selain nama domain;  

3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal 
menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif 
dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima 
dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses 
Internet.  

  
Pasal 15 
Tata cara tindak lanjut laporan dari lembaga penegak hukum atau lembaga 
peradilan meliputi:  

a. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaporan diterima;  

b. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam 
TRUST+Positif;  

b. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk 
melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs 
berupa selain nama domain;  

c. Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan 
alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua 
puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi 
kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. 


