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BAB III 

TINJAUAN UMUM TEORI 

 

A. Teori Perjanjian (Perdata) 

1. Pengertian Perjanjian 

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst. 

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. 

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana 

tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua 

pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu 

lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian 

itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.
25

 

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
26

 Berlainan dengan 

subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan 

                                                            
25 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 

Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011)h. 63. 

26 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Intermasal,2002), h. 5. 
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hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.
27

 

Wirdjono Prodjodikoromengartikan perjanjian sebagai suatu 

hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam 

mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu 

hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
28

 

Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu 

persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan 

sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara 

sebagian”. Inti definisi yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary 

adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk 

melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara 

sebagian.
29

 

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat 

untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang 

mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut 

adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan 

                                                            
27 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta, Liberti, 

1986). h. 103. 

28 Wirdjono Prodjodikoro, Wirdjono Azas-AzasHukum Perjanjian, (bandung : 

CV.Mandar maju, 2000), h. 5. 

29 Salim ,HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,(Jakarta,  Sinar 

Grafika, 2003), Cet. 1, h. 16. 
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kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada 

akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.
30

 

Beberapa defenisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan 

bahwa ada yang mendefenisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa 

dan ada yang mendefenisikanya sebagai suatu hubungan hukum. 

Penulis lebih sepakat dengan defenisi yang diberikan oleh Maryati 

Bachtiar yaitu perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang 

satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk 

menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang 

mengadakan perjanjian.
31

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 

antara lain: 

a. Kesepakatan 

Sebuah  merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu 

perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata 

sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat 

atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling 

menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah 

perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan 

pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebuat selain dapat 

                                                            
30 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit.,  h. 97-98. 

31 Maryati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, ( Pekanbaru : Witra Irzani, 2007 ), h. 

51. 
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dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan 

dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak 

untuk mengadakan perjanjian.
32

 

Dengan diperlakukannnya kata sepakat mengadakan 

perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah 

mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu 

tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak 

tersebut.
33

 

Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat 

dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran 

dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan. Penawaran 

adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk 

mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok 

perjanjian yang akan di tutup, sedangkan hak dan kewajiban yang 

bersifat tambahan tidak harus dimasukkan dalam penawaran.
34

 

Penawaran yang diikuti penerimaan itulah yang akan 

melahirkan suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak dianggap 

terjadi pada saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan 

kehendak untuk menerima penawaran.Untuk menentukan kapan saat 

lahirnya kesepakatan tidaklah selalu mudah. Pada hubungan atau 

                                                            
32 Maryati Bachtiar, Op. Cit., h. 60. 

33 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman 

Djamil, dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan,(Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001), 

h. 73. 

34 Maryati Bachtiar, Op. Cit., h. 60. 
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kontak yang bersifat langsung, dimana para pihak langsung 

berhadapan muka atau kontak melalui telepon, tidak menimbulkan 

masalah mengenai kapan saat terjadinya perjanjian, karena saat 

diterimanya penerimaan dapat diketahui dengan segera oleh pihak 

yang menawarkan.  

Untuk mengatasi hal di atas maka timbul beberapa teori yaitu : 

1) Teori pernyataan (uitingstheorie) 

2) Teori pengeriman (verzendingstheories) 

3) Teori penerimaaan (ontvangstheories) 

4) Teori pengetahuan (vernemingstheories) 

5) Teori pengetahuan yang wajar (de georsjectiveerdeverneming 

theories) 

b. Kecakapan 

Menurut Pasal 1329KUH Perdata setiap orang adalah cakap 

untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan 

mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 

1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat 

perjanjian adalah : 

1) Orang-orang yang belum dewasa; 

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh 

umdamg-undang. 
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Karena KUH Perdata tidak menyebutkan ketentuan mengenai 

kecakapan, maka dilakukan penafsiran a contratio terhadap Pasal 

1330 KUH Perdata yang mengatur mengenai ketidakcakapan. 

Argumentum a contratio ini merupakan cara penafsiran atau 

menjelaskan undang-undang yang berdasarkan pada perlawanan 

pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi  dari peristiwa yang 

diatur oleh undang-undang. 

Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, maka seseorang 

dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau sudah 

kawin. Kemudian Pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa mereka 

yang harus ditaruh dibawah pengampuan adalah mereka yang sakit 

otak (gila), dungu (onnozelheid), lemah akal (zwakheid van 

vermogens), mata gelap (razernij), dan boros. Baik orang yang belum 

dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila 

melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. 

c. Suatu hal tertentu 

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian 

harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, 

yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata 

menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang menimal 

harus tentukan jenisnya. 

Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa 

barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang 
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yang baru aka nada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok 

perjanjian. 

J. Satrio mengemukakan bahwa barang yang baru aka nada 

dikemudian hari dapat berupa : 

1) Benda yang absolut belum ada yaitu benda yang merupakan objek 

perjanjian sama sekali belum ada ( objektif belum ada) pada saat 

tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian. 

2) Objek perjanjian relatif belum ada yaitu benda yang menjadi 

objek perjanjian sudah ada tetapi belum menjadi milik pihak yang 

berjanji (subjektif belum ada).
35

 

Barang-barang warisan yang belum terbuka tida termasuk 

dalam pengertian barang-barang yang baru yang aka nada, Karena 

terhadap warisan yang belum terbuka tidak diperkenakan untuk 

dijadikan objek suatu perjanjian.Akibat dari tidak terpenuhinya syarat 

suatu hal tertentu ini adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. 

d. Sebab yang halal 

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab 

yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah 

sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, 

melaikan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikeranakan 

undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang 

mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu. 

                                                            
35 Ibid, h. 66. 
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Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian 

tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau 

terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

R. Setiawan mengemukakan bahwa “Perjanjian tanpa sebab 

apabila tujuan yang dimaksud para pihak pada waktu dibuatnya 

perjanjian tidak akan tercapai. Sedangkan sebab palsu adalah suatu 

sebab yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi sebab yang 

sebenarnya”.
36

 

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah 

terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan 

kesusilaan maupun ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual beli 

narkotika atau perjanjian untuk membunuh orang.Perjanjian yang 

tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian 

tersebut batal demi hukum. 

3. Unsur – Unsur Perjanjian 

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian 

menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang 

dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam 

KUHPerdata mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian 

tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata 

(sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh 

mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, 

                                                            
36 R. Setiawan, Op. Cit., h. 63. 
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dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana 

yang disebutkan dalam pasal 1234 tentang jenis perikatan. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai 

berikut:
37

 

1) Unsur Essensialia merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam 

suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, 

tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.  

2) Unsur Naturalia merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari 

perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal 

yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh 

undang – undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.  

3) Unsur Aksidentalia merupakan bagian yang oleh para pihak itu 

ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang 

dapat dimasukkan dalam perjanjian). 

4. Asas-asas perjanjian 

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum positif. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan 

pengertian asas hukum sebagai berikut : 

“Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, 

melaikan merupakan pikiran dasar yang melatar belakangi 

pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut 

pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang konkrit, akan 

                                                            
37 Maryati Bachtiar, Op. Cit., h. 52. 
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tetapi hanyalah meruakan suatu hal yang menjiwai atau melatar 

belakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat asas tersebut 

adalah abstra dan umum”.
38

 

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik 

yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan 

mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Asas konsesualisme (persesuaian kehendak) 

Konsesualisme berasal dari kata consensus yang artinya 

sepakat. Asas konsesualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian 

itu sudah lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan 

antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, 

perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat 

mengenai pokok perjanjian antara para pihak  dan tidak diperluka 

formalitas tertentu. 

Kata sepakat sudah dapat melahirkan perjanjian, karena 

menurut Eggens perkataan sudah mengikat dan merupakan tuntutan 

kesusilaan sehingga apabila seseorang ingin dihargai sebagai manusia 

harus dapat dipegang perkataannya dan bagi hukum asas 

                                                            
38 Sudikno Mertokusumo, Op Cit., h. 33. 
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konsesualisme merupakan tuntutan kepastian hukum demi tegaknya 

ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
39

 

Terhadap asas konsesualisme ada pengecualiannya, karena ada 

perjanjian tertentu yang dikenal sebagai perjanjian formil, misalnya : 

1) Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta 

otentik 

2) Perjanjian perdamaian harus dibuat dengan bentuk tertulis 

3) Perjanjian kerja laut harus dengan akta 

b. Asas kebebasan berkontrak (contract vrijheid) 

Asas kebebasan berkontra berkenaan dengan isi perjanjian. 

Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam 

rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang member pengertian 

bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.
40

 

Asas kebebasan berkontrak memberika kebebasan kepada para 

pihak dalam beberapa hal, seperti : 

1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian 

2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan 

perjanjian 

3) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian 

4) Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian 

5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian 

itu akan tunduk 

                                                            
39 R. subekti, Op. Cit., h. 55. 

40 Ibid.  
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Ada pengecualian yang membatasi kebebasan berkontrak 

seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu tidak 

dilarang dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan 

dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 

c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda) 

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan 

akibat perjanjian. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga 

asas sun servanda. Asas ini dapat simpulkan dari rumusan Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. 

Kata mengikat sebagai undang-undang mempunyai arti bahwa: 

1) Para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang mereka buat 

sebgaimana mereka mentaati undang-undang 

2) Pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak, dalam arti tidak ikut campur, menambah 

atau mengurangi isi perjanjian. 

 Adanya keharusan untuk isi perjanjian, maka perjanjian yang 

dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak seperti yang 

ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi 

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali seelain dengansepakat 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu”. 
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Adanya ketentuan diatas, maka asas ini menjamin adanya 

kepastian hukum bagi para pihak dan jaminan kepastian hukum ini 

dapat dapat dipertahankan apabila para pihak dalam perjanjian itu 

kedudukannya seimbang dan sama-sama cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum.
41

 

d. Asas itikad baik (togoeder trow) 

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu 

perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 

(3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus 

dilaksankan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksankan itikad 

baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus 

mempaerhatikan dan mematuhi norna kepathuhan, kebiasaan, dan 

undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilah seperti yang diatur 

dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan 

bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 

dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 

yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 

undang-undang.
42

 

e. Asas kepribadian 

Disamping keempat asas tersebut diatas yang merupakan asas 

pokok dalam perjanjian terdapat satu asas lagi, yaitu asas kepribadian. 

                                                            
41 Ibid.  

42 Soeyono dan Hj.Siti Ummu, Hukum Kontrak, (semarang : Universitas Sultang Agung, 

2003), h. 3. 
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Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan 

pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian. 

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata jo 

Pasal 1340 KUH Perdata. PasaL 1315 perdAta menentukan bahwa 

pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama 

sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya 

sendiri. Pasal ini memberika pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu 

perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri. 

Kententuan Pasal 1315 KUH Perdata tersbut diatas dipertegas 

dengan Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa 

suatu perjanjian hanya belaku antara pihak-pihak yang membuatnya. 

Di sini terdapat persamaan arah pengaturan, yaitu seorang tidak dapat 

meletakkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak ketiga tanpa 

persetujuan kemudian Psal 1340 ayat (2) KUH Perdata mengatakan 

bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-

pihak ketiga dan tiak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat 

karena, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.
43

 

Selanjutnya Pasal 1318 KUH Perdata meluaskan pihak-pihak 

yang terikat perjanjian yang meliputi pula para ahli waris pihak-pihak 

yang mengadakan perjanjian. Pasal 1318 KUH Perdata menyatakan 

bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap 

bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang yang yang 

                                                            
43 Ibid.  
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memperoleh hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau 

ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjiannya, bahwa 

tidak demikian maksudnya. 

Pasal 1318 KUH Perdata menentukan pula bahwa pengoperam 

oleh ahli waris dan oarng-orang yang memperoleh hak tidak akan 

terjadi apabila dengan tegas telah ditetapkan atau disimpulakan dari 

sifat perjanjian bahwa tidak demikan yang dimaksudkan. Hal ini 

karena memang ada beberapa macam perjanjian yang bersifat sangat 

pribadi sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap 

gugur atau berakhir apabila pihak pribadi yang diperlukan untuk 

melaksankan perjanjian tersebut meninggal dunia.
44

 

 

B. Teori Perjanjian Jual Beli 

1. Pengetian Jual Beli 

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. 

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan 

Pasal 1450 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu 

persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk 

menyarahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untk membayar harga yang 

telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Esensi dari defenisi 

inipenyerahan benda dan membayar harga.
45

 

                                                            
44 Ibid, h. 72.  

45 Salim H.s, Op. Cit., h. 48 
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Defenisi ini ada kesamaan dengan definisi yang tercantum dalam 

Artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana penjual 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang 

sebagai milik (en eigendom te leveren) dan menjaminya (vrijwaren) 

pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. 

Ada tig hal yang tercantum dalam defenisi ini, yaitu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminnya, serta 

membayar harga. 

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsesual 

kareena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak 

tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalia dari perjanjian tersebut. 

Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan 

aksidentalia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan 

harga, jika tidak ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan 

perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak 

tercapai kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur 

esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan 

dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal 

lainnya, klausul-kausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut 

merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam 

perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.
46

 

 

                                                            
46 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 

h. 127. 
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2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli 

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. 

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukumperjanjian 

KUHPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik 

tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak 

sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli 

yang sah.
47

 

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 

KUHPerdata bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah 

pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang 

harang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan 

dan harganya belumdibayar. 

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya 

melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang 

yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat 

pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut 

adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang 

tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu 

dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya 

mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik 

(setelahdicoba).
48

 

 

                                                            
47 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), cet. Ke-10, h. 2. 

48  Ahmadi Miru, Loc.cit. 
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C. Teori Transaksi Elektronik (E-Commerce) 

1. Pengertian Transaksi Elektronik (E-Commerce) 

Istilah e-commerce adalah singkatan dari electronic commerce dan 

sampai saat ini belum ada pendefenisian yang baku tentang keberadaan 

istilah e-commerce. Namun dalam prakteknya, yaitu berdasarkan beberapa 

konsep defenisi yang dibicarakan para ahli dan praktisi tekhnologi 

informasi dewasa ini terdapat beberapa pembedaan yang dapat dijadikan 

sebagai suatu rujukan anatara lain sebagai berikut : 

Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi, mencoba menggabarkan E-

commerce sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses 

dan praktek yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan 

kertas sebagai sara mekanisme transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti melalui e-mail atau melalui website.
49

 

Meskipun istilah e-commerce memang baru saja muncul di 

Indonesia, tetapi sebenarnya e-commerce telah muncul dengan bentuknya 

yang beaneka ragam sejak dua puluh tahun terakhir, seiring dengan 

semakin populernya teknologi Electronic Data Interchange (EDI) dan  

Electronic Funds Transfer (EFT) diperkenalkan pertama kalinya diakhir 

tahun 1970an. Pertumbuhan dan penggunaan Credit Cards, Automated 

Teller Machines, dan Telephone banking diperkenalkan tahun 1980-an. 

Dengan demikian, dapat dikatakan hanya istilahnya saja yang baru dipakai 

                                                            
49 Onno W. Purbo dan Aang Arif  Wahyudi, mengenal E-commerce, (Jakarta, Elex Media 

Computindo, 2001), h. 1-2 
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padahal sebenarnya masyarakat telah mengenal e-commerce bahkan telah 

melakukan transaksi e-commerce itu sendiri.
50

 

Beberapa prinsip utama dalam UNCITRAL Model Law on 

Electronic Commerce adalah sebagai berikut :
51

 

a. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat 

dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan 

hukum. 

b. Dalam hukum mengharuskan adanya suatu informasi dalam bentuk 

tertulis, suatu data elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu. Hal ini 

disebutkan dalam Pasal 6 UNCITRAL Model Law. 

c. Dalam tanda tangan, suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda 

tangan yang sah. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan tanda 

tangan digital atau tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital 

adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi encryption terhadap 

kebutuhan akan adanya suatu tanda tangan atau adanya penghubung 

antara suatu dokumen/data/message dengan orang yang membuat atau 

menyetujui dokumen tersebut sementara itu, tanda tangan elektronik 

adalah suatu teknik penandatanganan yang menggunakan biomentric 

ataupun berbagai cara lainya, artinya tidak selalu harus menggunakan 

public key crypthography.
52

 

                                                            
50 Edmon Makarim,Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada, 

2004), h. 258. 

51 Ibid. 

52 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perlindungan dan 

Perdagangan Jakarta dan Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas 
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Sedangakan menurut Julian ding dalam bukumnya “E-commerce : 

Law a practice” mengemukakan defenisi e-commerce suatu konsep tidak 

terdefenisikan. E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi orang yang 

berbeda, berikut defenisi yang dikemukakan oleh Julian ding : 

Terjemahan bebasanya adalah Transaksi Elektonik internet adalah 

elektonik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan 

barang, jasa atau mengambil alih hak.Kontrak ini dilakukan dengan media 

elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini 

terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau 

world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat 

nasional.
53

 

Istilah E-commerce yang didefenisikan oleh Julian Ding merupakan 

suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau 

dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk 

mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi 

komersial ini terdapat didalam elektronik (media digital) yang secara fisik 

tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam 

public network (sistem tertutup). Dan sistem public network ini harus 

mempertimbangkan sistem terbuka.
54

 

                                                                                                                                                                  
Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tanda Tangan Elektronik dan 

Transaksi Elektronik (Jakarta, 2001), h. 75 

53 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung, Citra Aditia 

Bakti, 2001), h. 283. 

54 Ibid. 



 
 

40 

Riyeke Ustadiyanto dalam bukunya Framework E-commerce 

mendefenisikane-commerce sebagai suatu kontak untuk transaksi 

perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media 

internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga 

pengiriman barangdikomunikasikan melalui internet. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa e-commercemerupakan bisnis on-line yang 

menggunakan media elektronikyangkeseluruhan baik pemasaran, 

pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli kesemuanya dilakukan 

dalam ruang maya yaitu melalui internet.
55

 

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan 

yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, 

dimana dalam konsep transaksi ini konsep transaksi tradisional berubah 

menjadi konsep transaksi telemarketing. Melalui e-commerce semua 

formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional 

dikurango di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk 

mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa 

secara lebih luas tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless).
56

 

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi jual beli melalui internet 

termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet 

sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. 

                                                            
55 Ryeke Ustadiyanto, Framework e-commerce, (Yogyakarta, Andi Offcet,2001),  h .1. 

56Dikdik M.Arief Mansur,Elisatris Gultom, cyber Law, (Bandung, Refika Aditama,2005), 

h. 146. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik 

adalah ; 

“perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”. 

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu 

perwujudan ketentuan tersebut. Dalam transaksi elektronik, para pihak 

yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan 

melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara 

elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa 

kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen 

elektronik atau media elektronik lainnya. 

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak 

transaksiperdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan 

media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi 

hingga pengiriman barang dikomunikasikkan melalui internet.
57

 

2. Jenis-jenis Transaksi dalam E-Commerce 

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli 

secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen 

saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:
58

 

 

 

                                                            
57 Riyeke Ustadiyanto, Op. Cit, h. 11 

58 Edmon Makarim, Op. Cit, h. 259. 
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a. Business to Business 

Transaksi business to business  atau yang sering disebut 

sebagai  b to b adalah transaksi antar perusahaan ( baik pembeli 

maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya di antara mereka telah 

saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang 

cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka 

dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan 

kepercayaan. Perkembangan b to b lebih pesat jika dibandingkan 

dengan perkembangan jenis e-commerce yang lainya. 

Dalam B2B ini transaksi yang terjadi bukan hanya jual beli, 

tetapi juga berupa pertukaran data, atau dokumen perdagangan. 

Pihak–pihak yang mengadakan perjanjian dalam transaksi ini adalah 

internet service provider (ISP) dengan website. ISP itu sendiri adalah 

pihak pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Internet itu 

sendiri adalah jalan untuk para pihak mengadakan komunikasi melalui 

komputer, sebagai jalan untuk dilalui bukan merupakan tempat.
59

 

b. Business to Customer 

Business to Costomer atau yang dikenal dengan B to C adalah 

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 

                                                            
59 Ibid, h.57 
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web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan 

masyarakat. 

Bisnis ke konsumen merupakan suatu transaksi yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu 

kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Produk yang 

diperjualbelikan dalam transaksi ini merupakan produk barang dan 

jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik 

yang siap untuk digunakan. Perkembangan transaksi ini tidak hanya 

membawa keuntungan pada pelaku usaha saja, melainkan pihak 

konsumen juga mendapat keuntungan yang sama, meskipun 

penyimpangan di dunia maya kemungkinan dapat terjadi.  

c. Customer to Customer 

Customer to Customer ini adalah transaksi di mana individu 

saling menjual barang pada satu sama lain.Consumer to 

consumermerupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar 

pihak konsumen dengan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan 

tertentu dan pada saat tertentu juga. Ruang lingkup C2C ini bersifat 

lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen dengan 

konsumen yang memerlukan transaksi melalui internet sebagai sarana 

tukar menukar informasi tentang produk, harga maupun kualitas dan 

pelayanannya. Para customer dapat membentuk komunitas sebagai 

pengguna atau penggemar produk untuk memberikan penilaian 
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terhadap pelayanan suatu perusahaan sehingga customer memiliki 

kedudukan/posisi tawar yang tinggi.
60

 

d. Customer to Business 

Customer to Business yaitu transaksi yang memungkinkan 

individu menjual barang pada perusahaan. 

e. Customer to Government 

Customer to Government adalah transaksi dimana individu dapat 

melakukan dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak. 

3. Mekanisme Penawaran dan Peneriman E-Commerce 

Transaksi jual beli e-commerce  juga merupakan suatu perjanjian 

jual beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan 

masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan 

pada transaksi e-commerce, yang dipergunakan adalah media elektronik 

yaitu internet sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta 

adalah melalui online.
61

 

Hanya saja hal tersebut memiliki perbedaan pada media yang 

digunakan dalam bertransaksi. Hampir sama dengan perjanjian jual beli 

pada umumnya, perjanjian jual beli online juga memiliki urutan seperti 

berikut : 

a. Penawaran 

Penawaran merupakan suatu “ mutation to enter into a 

buildingagreement”. Tawaran merupakan sebuah tawaran jika pihak 

                                                            
60 Ibid.  

61 Edmon Makarim, Op.Cit, h..228. 
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lain memandangnyasebagai suatu tawaran sebagai suatu perbuatan 

seseorang untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian yang 

kemudian dapat dianggap sebagai tawaran.
62

 Dalam transaksi e-

commerce, khususnya jenis transaksi B2C, yang melakukan 

penawaran adalah merchant atau penjual, dimana merchant akan 

memanfaatkan website untuk menjual barang dan jasa yang akan 

mereka tawarkan dengan membuat sebuah katalog produk barang dan 

jasa tersebut. 

b. Penerimaan 

Penerimaan dan penawaran memiliki keterkaitan dalam 

melahirkan sebuah kesepakatan. Penerimaan dapat dinyatakan melalui 

website, e-mail dan juga melalui electronic data interchange.
63

 Dalam 

menentukan cara menerima suatu permintaan para penjual bebas 

untuk menetukannya, seperti penawaran produk dilakukan melalui 

web site dan ditujukan kepada alamat e-mail calon pembelinya, 

sehingga tujuan email penawaran itu bersifat pribadi kepada 

pemegang alamat email. Dalam transaksi e-commerce melalui web 

site, pengunjung biasanya akan memilih barang tertentu yang 

ditawarkan. Jika calon pembeli tertarik maka shopping cart akan 

menyimpan barang yang akan dibeli sampai pembeli yakinakan 

pilihannya dan selanjutnya akan memasuki tahap pembayaran. 

c. Pembayaran 

                                                            
62 Ibid. 

63 Ibid. 
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Dalam e-commerce terdapat banyak metode pembayaran. 

Bentuk pembayaran yang digunakan di internet pada umumnya tidak 

hanya bertumpu pada sistem keuangan nasional tetapi juga ada 

beberapa yang mengacu pada keuangan lokal. Klasifikasi mekanisme 

pembayaran dapat dibagi menjadi tiga mekanisme yaitu :
64

 

1) Transaksi model ATM, dimana transaksi ini hanya melibatkan 

instansi finansial dan pemegang account yang akan melakukan  

pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-

masing. 

2) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi ini dilakukan 

langsung antara dua pihak yang bersangkutan tanpa menggunakan 

perantara. 

3) Pembayaran dengan perantaran pihak ketiga. Umumnya proses 

pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk ke 

dalam kategori ini. Ada beberapa metode pembayaran yang dapat 

digunakan yaitu sistem pembayaran kredit online maupun sistem 

pembayaran check online. 

d. Pengiriman 

Pengiriman dapat dilakukan dengan cara sendiri atau 

menggunakan jasa pengiriman lainnya. Biaya pengiriman biasanya 

biasanya dihitung dalam pembayaran atau bahkan sering kali 

                                                            
64 Onno W. Purbo, Op. Cit., h. 92. 
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dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman karena sudah 

termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut.
65

 

4. Bentuk-bentuk Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce 

Transaksi E-commerce  merupakan perjanjian jual beli juga seperti 

yang dimaksud oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. 

Karena ia merupakan suatu perjanjian, ia melahirkan juga apa yang disebut 

sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal 

yang ada dalam suatu perjanjian.
66

 

Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak 

dilaksanakannya prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang 

dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu. 

Selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi wanprestasi yang 

dilakukan oleh para pihak dalam transaksi e-commerce, yaitu sebagai 

berikut
67

 : 

a. Tidak Melakukan Apa yang Disanggupi akan Dilakukannya 

Dalam transaksi e-commerce, penjual atau merchant 

mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada 

pembeli dan  kewajiban untukk menanggung kenikmatan tentram dan 

menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak 

melaksanakan kedua kewajibanya tersebut, penjual dapat dikatakan 

wanprestasi. 

                                                            
65 Ibid, h. 93 

66 Edmon Makarim, Op.Cit, h..271. 

67 Ibid. 
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b. Melaksanakan Apa yang Dijanjikannya, tetapi Tidak Sebagaimana 

yang Dijanjikan 

Apabila seorang pembeli yang ingin melakukan transaksi 

kepada penjual dengan sebuah barang yang telah dilihat dengan jelas 

dalam sebuah iklan atau gambar yang tertera, kemudian penjual 

mengirimkan barang tersebut tetapi barang yang sampai ke pembeli 

tidak sebagimana yang dijanjikan pada iklan atau gambar tertera 

semisalnya warna atau bentuk dari barang tersebut tidak sesuai. 

c. Melaksankan Apa yang Dijanjikannya tetapi Terlambat 

Untuk wanprestasi model ini sebenarnya mirip dengan 

wanprestasi pertama. Jika barang pesanan dating terlambat, tetapi 

tetap dapat dipergunakan, hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi 

yang terlambat. Sebaliknya jika prestasinya tidak dapat dipergunakan 

lagi, digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah 

diperjanjikan. 

d. Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh 

Dilakukannya 

Wanprestasi seperti ini terjadi apabila penjual yang 

berkewajiabn untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan 

data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual telah melakukannya. 

Wanprestasi yang dilakukan penjual kepada pembeli tentu saja sangat 

merugikan pihak pembeli. 

 


