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Abstract - Perjanjian yang berupa kontrak dagang elektronik juga membuat para pihak yang membuat
perjanjian tersebut harus tunduk pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan kesepakatan antara kedua
belah pihak dan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya yang mana tentunya
harus disertai oleh itikad baik, baik pada waktu membuat perjanjian tersebut dan dalam pelaksanaannya yang
berarti tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang – undang. Pasal 1320
KUH Perdata merupakan asas konsensualisme yaitu tercapainya kata sepakat dari para pihak mengenai hal –
hal yang pokok mengenai kontrak dagang elektronik. Dalam hal ini para pihak dituntut untuk saling memenuhi
prestasi nya atau kewajibannya terhadap masing - masing pihak, dimana pihak yang satu menuntut prestasi
tersebut sebagai hak nya. Prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata adalah Tiap – tiap perikatan adalah untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Keywords : Kontrak Dagang Elektronik

1. PENDAHULUAN

Menurut Suryawan dan Dermawan (2009:46)
bahwa dalam setiap perjanjian bisnis yang biasanya
berupa kontrak baik antar individu maupun individu
dengan badan hukum selalu terdapat sumber
perjanjian yang artinya dalam setiap perjanjian, ada
yang lahir dari persetujuan maupun karena undang –
undang (pasal 1233 KUH Perdata menegaskan :
“Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena
persetujuan, baik karena undang – undang”). Pasal
1313 KUH Perdata menegaskan : “Suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih”. Pasal 1313 KUH Perdata tidak menegaskan
bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal
1313 KUH Perdata dan pasal 1313 KUH Perdata
menjadi landasan hukum bagi kontrak dagang
elektronik dimana dalam pelaksanaannya banyak yang
tidak tertulis.
Kontrak dagang elektronik merupakan
kegiatan perdagangan yang sudah banyak dilakukan
oleh masyarakat Indonesia melalui Anjungan Tunai
Mandiri, internet, Phone Banking, dan lainnya.
Perjanjian yang berupa kontrak dagang elektronik
tetap membuat para pihak yang membuat perjanjian
tersebut harus tunduk pada pasal 1338 KUH Perdata
yaitu tentang asas kebebasan berkontrak yang
menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan
berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak

yang membuatnya yang mana tentunya harus disertai
oleh itikad baik, baik pada waktu membuat perjanjian
tersebut dan dalam pelaksanaannya.
Pasal 1320 KUH Perdata merupakan asas
konsensualisme yaitu tercapainya kata sepakat dari
para pihak mengenai hal – hal yang pokok mengenai
kontrak dagang elektronik. Pasal 1320 KUH Perdata
terdapat unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur –
unsur tersebut merupakan persyaratan untuk dapat
terpenuhinya suatu perjanjian yang tertuang dalam
perikatan. Syarat subyektif terdapat pada : “sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya” dan “kecakapan
untuk membuat suatu perjanjian” karena yang
melakukan hal tersebut adalah manusia dan atau badan
hukum.
Ketentuan pada pasal 1321 KUH Perdata
adalah yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian
jika terdapat unsur khilaf, paksaan atau penipuan,
dimana penipuan juga dapat menjadi masalah hukum
pidana (diatur dalam pasal 378 KUH Pidana).
Mengenai pembatalan perjanjian juga diatur lebih
lanjut dalam pasal 1335 KUH Perdata, yaitu jika
perjanjian dibuat melanggar undang – undang yang
berlaku maka perjanjian tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum.
Pasal 1321 KUH Perdata : “Tiada sepakat
yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau
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penipuan”, yang secara otomatis suatu perikatan dapat
batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat
obyektif yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata
ayat (3) dan (4).
Pasal 1329 KUH Perdata : “Setiap orang
adalah cakap untuk membuat suatu perikatan –
perikatan, jika ia oleh undang – undang tidak
dinyatakan tak cakap”. Mengenai ‘tak cakap’ diatur
dalam pasal 1330 KUH Perdata. Pasal 1329 KUH
Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang sehat
jasmani dan rohani dinyatakan dapat membuat
perjanjian. Sehat jasmani adalah sehat fisik sedangkan
sehat rohani adalah waras pikiran sehingga sadar
bahwa individu tersebut mengadakan perikatan
dengan pihak lain dalam keadaan keinginan dia sendiri
tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak lain.
Sehat jasmani berarti tidak minum – minum alkohol
ataupun zat adiktif lainnya yang dapat menpengaruhi
pola pikir baik secara langsung maupun tidak
langsung.

2. PEMBAHASAN
2.1. Subyek Hukum dan Obyek Hukum
Subyek hukum adalah setiap pihak baik
manusia maupun badan hukum yang memiliki
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320
KUH Perdata untuk membuat dan melaksanakan
kontrak dagang elektronik dengan pihak lain.
Sedangkan mengenai obyek hukum merupakan
sesuatu yang diperjanjikan oleh salah satu pihak
sebagai pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud
pada pasal 1234 KUH Perdata. Prestasi menurut pasal
1234 KUH Perdata adalah : “Tiap – tiap perikatan
adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi
itu berdasar pada suatu obyek hukum yaitu
pemenuhan daripada syarat obyektif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1320 ayat (3) dan (4), “......(3)
suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal”.
Badrulzaman (2001:285-286) menegaskan
bahwa dalam kontrak dagang elektronik terdapat
pihak : penyedia jasa internet (ISP = Internet
Service Provider) yang merupakan pemilik ruang
elektronik dan pengembang (intellectual agent)
merupakan pelaku bisnis yang mengadakan kontrak
dagang elektronik baik dengan ISP maupun dengan
konsumen. Jadi posisi pengembang merupakan
perantara antara ISP dengan konsumen dalam hal ini
hanya media transaksi. Untuk pemenuhan prestasi
yang sesungguhnya tetap harus dipenuhi oleh
pengembang (intellectual agent).
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Dalam kontrak dagang elektronik juga
mewajibkan setiap pihak memenuhi isi perjanjian
mengenai memberikan sesuatu pada waktu yang
ditentukan, model dan jenis yang sesuai, jumlah dan
warna yang sesuai bahkan fungsi yang sesuai.
Sedangkan unsur berbuat sesuatu merupakan
perwujudan dari memberikan sesuatu. Akan tetapi lain
halnya dengan tidak berbuat sesuatu yaitu tidak
melakukan sesuatu. Hal demikian dimaksudkan untuk
menghindari pengambilan hak dari masing – masing
individu baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Tidak berbuat sesuatu yang ditulis dalam perikatan
lain halnya dengan tidak berbuat sesuatu yang tidak
ditulis dalam perikatan. Jika melakukan tidak berbuat
sesuatu yang tidak ditulis dalam kontrak dagang
elektronik adalah melanggar isi dari perjanjian. Hal
inilah yang kemudian dinamakan wanprestasi (pasal
1243 KUH Perdata) atau perbuatan melanggar hukum
(pasal 1365 KUH Perdata).
Berikut beberapa asas perjanjian menurut
Badrulzaman (2001:82-89) yang berlaku juga dalam
kontrak dagang elektronik :
1. Asas Kebebasan Berkontrak (contractvrijheid)
adalah berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu
kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa”
perjanjian itu diadakan. Asas ini mempunyai
kekuatan mengikat seperti yang terdapat pada
Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)
yang dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUH
Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata yang
menunjukkan bahwa setiap manusia ataupun badan
hukum memiliki kesempatan untuk menyatakan
keinginannya (will) yang dirasanya baik untuk
membuat perjanjian.
3. Asas Kepercayaan (vertrouwensbeginsel) yaitu
seseorang yang mengadakan perjanjian dengan
pihak lain harus terdapat kepercayaan diantara
kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan
memegang janjinya, dengan kata lain akan
memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa
adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak
mungkin diadakan oleh para pihak.
4. Asas Kekuatan Mengikat yaitu terikatnya para
pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata
terbatas pada apa yang diperjanjikan juga terdapat
beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh
kebiasaan dan kepatutan serta moral.
5. Asas Persamaan Hukum yaitu setiap pihak
memiliki persamaan derajat, semua adalah sama di
depan hukum tanpa memadang suku, agama serta
ras, dimana para pihak harus saling menghormati
untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
6. Asas Keseimbangan yaitu merupakan kelanjutan
dari asas persamaan hukum dimana pihak yang
satu berhak menuntut prestasi sementara pihak
lainnya wajib menuntaskan semua kewajibannya.
Dalam hal ini kedudukan para pihak adalah
seimbang.
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7. Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian sebagai
figur hukum harus mengandung kepastian hukum,
yang berarti berlaku sebagai undang - undang bagi
para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
8. Asas Moral yaitu pihak yang bersangkutan
melakukan suatu perbuatan hukum dengan
sukarela untuk menyelesaikannya. Perbuatan ini
dilakukan sebagai panggilan dari hati nurani yang
bersangkutan.
9. Asas Kepatutan yang tertuang dalam pasal 1339
KUH Perdata adalah mengenai isi dari perjanjian.
Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan : “Suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal - hal
yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi
juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan,
atau undang - undang”.
Unsur terpenuhinya prestasi seseorang atau
badan hukum karena berbagai hal juga disebutkan
dalam pasal 1381 KUH Perdata, yaitu karena
pembayaran, penawaran pembayaran tunai, diikuti
dengan pemyimpanan atau penitipan, pembaharuan
utang, perjumpaan utang atau kompensasi,
percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya
barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan,
berlakunya suatu syarat – batal, yang diatur dalam bab
tersendiri, lewatnya waktu.
Menurut pasal 1381 KUH Perdata, yaitu :
”Perikatan – perikatan hapus :
- karena pembayaran;
- karena penawaran pembayaran tunai, diikuti
dengan pemyimpanan atau penitipan;
- karena pembaharuan utang;
- karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- karena percampuran utang;
- karena pembebasan utang;
- karena musnahnya barang yang terutang;
- karena kebatalan atau pembatalan;
- karena berlakunya suatu syarat – batal, yang
diatur dalam bab kesatu buku ini;
- karena lewatnya waktu, hal mana akan
diatur dalam suatu bab tersendiri”.
Suatu perjanjian berakhir karena pembayaran
diatur dalam pasal 1382 KUH Perdata hingga pasal
1403 KUH Perdata dimana pelunasan hutang oleh
debitur dapat berupa uang tunai, barang ataupun jasa.
Novasi atau pembaharuan hutang merupakan
salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian akan
tetapi menjadi timbul suatu perjanjian yang baru. Hal
demikian diatur dalam pasal 1413 KUH Perdata
hingga pasal 1424 KUH Perdata. Pembaharuan hutang
harus ada dasar kesepakatan kedua pihak karena harus
lebih dahulu menghapuskan perikatan yang sudah
dibuat terlebih dahulu baru dibuat perikatan yang
baru. Menurut Yahya (1986:143) pembaharuan hutang

merupakan lanjutan dari perikatan yang lama lalu
dilanjutkan dengan perikatan yang baru. Pasal 1413
KUH Perdata juga menyatakan : “Ada tiga macam
jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang :
1. apabila seorang yang berutang membuat suatu
perikatan utang baru guna orang yang
mengutangkan kepadanya, yang menggantikan
utang yang lama, yang dihapuskannya karenanya;
2. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk
menggantikan orang berutang lama, yang oleh si
berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru,
seorang berpiutang baru ditunjuk untuk
menggantikan orang berpiutang lama, terhadap
siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya”.
Yahya (1986:143-144) menyatakan bahwa
apa yang dinyatakan dalam ayat (1) adalah novasi
obyektif, yaitu perikatan yang lama diganti dengan
perikatan yang baru. Sedangkan pada ayat (2) dan (3)
merupakan novasi subyektif, yaitu merupakan
pernyataan pembaharuan terhadap subyek perjanjian.
Menurut ayat (2) kalau debitur yang lama digantikan
debitur yang baru maka disebut novasi subyektif pasif.
Sedangkan menurut ayat (3) kalau kreditur yang lama
digantikan oleh kreditur yang baru maka disebut
novasi subyektif aktif.
Sedangkan perjanjian yang berakhir karena
kompensasi atau perjumpaan hutang diatur dalam
pasal 1425 KUH Perdata hingga pasal 1435 KUH
Perdata. Selanjutnya Yahya (1986:150) menjelaskan
terjadinya kompensasi adalah akibat berjumpanya dua
pribadi yang sama – sama berkedudukan sebagai
debitur antara yang satu dengan yang lain yang
mewajibkan
mereka
saling
melunasi
dan
membebaskan diri dari hutangnya. Pasal 1427 KUH
Perdata juga menyatakan :
“Perjumpaan hanyalah terjadi antara dua utang yang
kedua – duanya berpokok sejumlah uang, atau sesuatu
jumlah barang yang dapat dihabiskan, dari jenis yang
sama, dan yang kedua – duanya dapat ditetapkan
serta ditagih seketika.
Penyerahan – penyerahan bahan makanan, gandum
dan lain – lain hasil pertanian, yang tidak dibatah,
dan harganya dapat ditetapkan menurut catatan
harga atau lain – lain keterangan yang lazim dipakai
di Indonesia, dapat dijumpakan dengan jumlah –
jumlah uang yang telah ditetapkan dan seketika dapat
ditagih”.
Konfusio atau percampuran utang diatur
dalam pasal 1436 KUH Perdata hingga pasal 1437
KUH Perdata. Yahya (1986:157) menjelaskan bahwa
percampuran hutang terjadi akibat bersatunya
kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang.
Pasal 1436 KUH Perdata menyatakan :
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“Apabila kedudukan – kedudukan sebagai orang
berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu
orang, maka terjadilah demi hukum suatu
percampuran utang, dengan mana piutang
dihapuskan”.
Mengenai pembebasan utang diatur dalam
pasal 1438 KUH Perdata hingga pasal 1443 KUH
Perdata. Pembebasan utang dapat dikemukakan secara
sepihak oleh kreditur kepada debitur dan harus tertulis
(ada pernyataan dalam pasal 1438 KUH Perdata :
“harus dibuktikan”) sehingga pembebasan utang dapat
menjadi dasar untuk mengakhiri suatu perjanjian
utang – piutang. Menurut pasal 1438 KUH Perdata :
“Pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan,
tetapi harus dibuktikan”.
Maksudnya kreditur harus menyatakan secara tertulis
kepada debitur mengenai pembebasan sesuatu utang
agar dapat jadi bukti yang kuat menurut hukum.
Pernyataan “harus dibuktikan” diperkuat oleh pasal
1439 KUH Perdata : “Pengembalian sepucuk tanda
piutang asli secara suka rela, oleh si berpiutang
kepada si berutang, merupakan suatu bukti tentang
pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang –
orang lain yang turut berutang secara tanggung –
menanggung”.
Pemenuhan prestasi menurut Badrulzaman
(1996;157) tidak harus dipikul oleh pihak debitur saja,
dapat juga oleh mereka yang berkepentingan dengan
pihak debitur atau bahkan oleh pihak yang tidak
memiliki kepentingan sepanjang tidak menghilangkan
hak kreditur.
Pemenuhan prestasi yang dimaksud menurut pasal
1382 KUH Perdata :
“Tiap – tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja
yang berkepentingan, sepertinya seorang yang turut
berutang atau seorang penanggung utang.
Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh
seorang pihak ke tiga, yang tidak mempunyai
kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu
bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si
berutang, atau, jika ia bertindak atas namanya
sendiri, asal ia tidak menggantikan hak – hak si
berpiutang”.
2.2. Kontrak Dagang Elektronik
Menurut Oppusunggu (2009:2) kontrak
dagang adalah suatu kesepakatan tertulis mengenai
tindakan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak
atau lebih di mana masing-masing pihak dituntut
untuk melakukan atau tidak melakukan satu atau lebih
prestasi yang bernilai komersial. Dalam hal ini,
perikatan terjadi melalui perjanjian yang disepakati
oleh dua orang atau lebih, sehingga menimbulkan
suatu hak dan kewajiban. Badrulzaman (2001:83)
menyatakan “sepakat yang mengikatkan diri”
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merupakan asas esensial dari hukum perjanjian,
dimana terdapat “kemauan” dari para pihak untuk
saling mengikatkan diri yang memiliki kesamaan visi
dan misi dalam melakukan perjanjian bisnis.Perjanjian
ini memiliki kekuatan mengikat para pihak sesuai
pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH
Perdata.
Pada pasal 1320 KUH Perdata :
“Untuk sahnya suatu perjanjian terdapat 4 (empat)
syarat untuk membuat suatu perjanjian :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
yaitu kedua pihak saling sepakat untuk
membuat suatu perjanjian.
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan
hukum seperti yang dikecualikan oleh pasal
1330 KUH Perdata.
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal”.
Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang – undang bagi mereka yang
membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,
atau karena alasan – alasan yang oleh undang –
undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Pasal 1330 KUH Perdata merupakan pihak
yang kurang atau tidak memiliki kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian, yaitu : ”.................
1. orang – orang yang belum dewasa,
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
3. orang – orang perempuan, dalam hal – hal
yang ditetapkan oleh undang – undang, dan
pada umumnya semua orang kepada siapa
undang – undang telah melarang membuat
perjanjian – perjanjian tertentu”.
Pernyataan pada pasal 1330 KUH Perdata dapat
merupakan diskriminasi terhadap pihak - pihak yang
dinyatakan dalam pasal tersebut. Dinyatakan
diskrimininasi karena sebenarnya mereka juga berhak
sebagai warga negara untuk melakukan kontrak
dagang. Pasal 1330 KUH Perdata merupakan kontra
dari pasal 1320 KUH Perdata ayat (2) yaitu tentang
pihak yang dinyatakan tak cakap untuk membuat
perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata ayat (1) dapat
diwakilkan oleh orang dewasa sebagai pengampu dari
pihak yang belum dewasa, seperti artis cilik yang
biasanya menandatangani kontrak kerja adalah orang
tuanya sekaligus sebagai manajer dari artis cilik yang
bersangkutan. Sedangkan pada pasal 1330 KUH
Perdata ayat (2) adalah sama seperti pasal 1330 KUH
Perdata ayat (1) akan tetapi pada ayat (2)
penerapannya dapat lebih luas lagi, yaitu untuk orang
dewasa yang ditaruh dibawah pengampuan, seperti
para pemboros, pemabuk, penjudi dan lain - lain.
Seorang dewasa dinyatakan sebagai yang ditaruh di
bawah pengampuan harus dinyatakan oleh Surat
Catatan Kepolisian setempat dimana dia berdomisili
atau keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa
dia adalah sebagai pihak yang tidak kompeten untuk
melakukan perbuatan hukum maka dia dalam

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013
melakukan setiap perbuatan hukum harus mendapat
pengampuan dari pihak yang berkompeten untuk
melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 1330 KUH
Perdata ayat (3) dinyatakan dicabut sejak tahun 1963
oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 / 1963
yang diedarkan ke seluruh Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi Republik Indonesia, yang
menyatakan kedudukan wanita yang telah bersuami
adalah sama di mata hukum. Dengan kata lain, wanita
yang telah bersuami tetap dapat melakukan perbuatan
hukum. Hal tersebut diperkuat oleh pasal 31 ayat (1),
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :
“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan
hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah
tangga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakat”.
Mengenai kedudukan masing - masing pihak
dalam pasal 31 ayat (1) dinyatakan kembali pada pasal
31 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 :
“Masing - masing pihak berhak untuk melakukan
perbuatan hukum”.
Para legislatif yang notabene merupakan
wakil rakyat memikirkan kepentingan para wanita
yang juga banyak berperan penting dalam
pembangunan di negara Republik Indonesia.
Menurut Prodjodikoro (1984:65) terdapat
kemungkinan pengalihan tanggung jawab yang
disebabkan oleh 2 (dua) hal :
1. Perihal pengawasan.
Dalam pergaulan hidup bermasyarakat setiap
orang menurut hukum berada di bawah tanggung
jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orangorang yang bertanggung jawab untuk perbuatan
yang dilakukan oleh orang lain menurut pasal 1367
KUHPerdata adalah sebagai berikut :
a. Orang tua atau wali, bertanggung jawab atas
pengawasan terhadap anak-anaknya yang
belum dewasa.
b. Seorang curator, dalam hal curatele,
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap
curandus.
c. Guru, bertanggung jawab atas pengawasan
murid sekolah yang berada dalam lingkungan
pengajarannya.
d. Majikan, bertanggung jawab atas pengawasan
terhadap buruhnya.
e. Penyuruh (lasgever), bertanggung jawab atas
pengawasan terhadap pesuruhnya.
Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap
mempunyai untuk menjaga agar jangan sampai
seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan
melanggar hukum. Pengawas itu harus turut
berusaha menghindarkan kegoncangan dalam
msyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh
tingkat laku orang yang diawasinya.

2. Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi.
Terdapat
suatu
pertimbangan
mengenai
dirasakannya
adil
dan
patut
untuk
mempertanggungjawabkan
seseorang
atas
perbuatan orang lain, terletak pada soal
perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang
yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu
ekonominya tidak begitu kuat. Hal ini berdasarkan
pertimbangan bahwa percuma saja jika orang
tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan
harta bendanya tidak cukup untuk menutupi
kerugian yang disebabkan olehnya dan yang
diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini
yang mempertanggungjawabkan perbuatannya
adalah orang lain yang dianggap lebih mampu
untuk bertanggung jawab.
Selanjutnya,
menurut
Badrulzaman
(2001:281) kontrak dagang elektronik merupakan
bidang yang melibatkan bidang teknik (jaringan dan
telekomunikasi), pemasaran, pembelian dan penjualan,
hak milik intelektual dan bidang lain yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Badrulzaman (2001:24) menjelaskan dalam
makalah Seminar Nasional tentang Cyber Law yang
diselenggarakan oleh Pusat Study Hukum dan
Kemasyarakatan Graha Kirana dan PEG di Medan, 30
Januari 2001 menyatakan beberapa ketentuan prinsip
utama yang digariskan dalam UNCITRAL (United
Nations Commission on International Trade Law,
Model Law on Electronic Commerce, 1998) Model
Law on E-Commerce yang merupakan dasar hukum
yang sangat penting bahwa :
a. Segala informasi elektronik dalam bentuk data
elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum,
keabsahan ataupun kekuatan hukum. (Information
shall not be denied legal effect, validity or enforce
ability solely on the grounds that it is in the form
of data message).
b. Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu
informasi harus dalam keadaan tertulis maka suatu
data elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu
(artikel 6 UNCITRAL Model Law on ECommerce, “where the law requires information
to be in writing, the requirement is met by a data
massage if the information contained there in is
accessible so as to be useble for subsequent
reference)”. Jika melihat pembebanan pembuktian
dan daluarsa, bahwa yang merupakan alat bukti
salah satunya adalah bukti tertulis. Apabila hal ini
digunakan maka data elektronik dapat dijadikan
sebagai bukti yang sah.
c. Dalam hal kekuatan pembuktian data yang
bersangkutan maka pesan data (data message)
memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini data
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message merupakan informasi yang diperoleh,
dikirim, diterima ataupun disimpan biasanya
dalam bentuk Electronic Data Interchange (EDI),
pesan elektronik, telegram, teletext ataupun
telecopy.
2.3. Kekhilafan Tidak Mengakibatkan
Kontrak Dagang Elektonik

Gugurnya

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan :
“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu
diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya
dengan paksaan atau penipuan”, yang secara otomatis
suatu perikatan dapat batal demi hukum karena tidak
memenuhi syarat obyektif yang diatur dalam pasal
1320 KUH Perdata ayat (3) dan (4). Menurut pasal
1321 KUH Perdata adalah yang mengakibatkan
batalnya suatu perjanjian jika terdapat unsur khilaf,
paksaan atau penipuan, dimana penipuan juga dapat
menjadi masalah hukum pidana (diatur dalam pasal
378 KUH Pidana). Mengenai pembatalan perjanjian
juga diatur lebih lanjut dalam pasal 1335 KUH
Perdata, yaitu jika perjanjian dibuat melanggar undang
– undang yang berlaku maka perjanjian tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum.
Mengenai syarat batal diatur dalam pasal
1265 KUH Perdata, dimana menurut pasal 1266 KUH
Perdata syarat batal adalah ingkar janji. Pasal 1266
KUH Perdata mengatur masalah syarat batal dianggap
dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik
manakala salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya, jika syarat batal tidak dicantumkan
maka pembatalan harus dimohonkan pada hakim
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Pembatalan
tersebut harus disertai dengan penggantian biaya,
kerugian dan bunga bagi pihak yang tidak memenuhi
perjanjian. Hal demikian terdapat pada pasal 1267
KUH Perdata mengatur mengenai pembatalan
perjanjian dapat berakibat penggantian biaya, kerugian
dan bunga bagi pihak yang tidak memenuhi
perjanjian.
Pasal 1265 KUH Perdata menyebutkan :
“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila
dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa
segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah
– olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini
tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, hanyalah
ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang
telah
diterimanya,
apabila
peristiwa
yang
dimaksudkan terjadi.
Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan :
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam
persetujuan – persetujuan yang bertimbal balik,
manakala salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan
tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus
dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus
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dilakukan, meskipun syarat batal meengenai tidak
dipenuhi kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.
Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan,
Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas
permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka
waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya,
jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari
satu bulan”.
Pasal 1267 KUH Perdata mengatur mengenai
akibat dari syarat batalnya perjanjian :
“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi,
dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat
dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk
memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut
pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya,
kerugian dan bunga”.
Selanjutnya, mengenai kebatalan dan
pembatalan perikatan diatur dalam pasal 1446 KUH
Perdata hingga pasal 1456 KUH Perdata akan tetapi
kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu
perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi
mengenai hakikat barang yang menjadi pokok
perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab
kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai
dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud
membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu
telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang
tersebut. Hal demikian diatur dalam pasal 1322 KUH
Perdata :
“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu
perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi
mengenai hakikat barang yang menjadi pokok
perjanjian.
Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika
kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang
dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu
perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat
terutama karena mengingat dirinya orang tersebut”.
3. PENUTUP
1. Subyek hukum adalah setiap pihak baik manusia
maupun badan hukum yang memiliki kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH
Perdata untuk membuat dan melaksanakan kontrak
dagang elektronik dengan pihak lain.
2. Menurut Oppusunggu kontrak dagang adalah suatu
kesepakatan tertulis mengenai tindakan hukum
yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih di
mana masing-masing pihak dituntut untuk
melakukan atau tidak melakukan satu atau lebih
prestasi yang bernilai komersial.
3. Kontrak dagang elektronik merupakan kegiatan
perdagangan yang sudah banyak dilakukan oleh
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masyarakat Indonesia melalui Anjungan Tunai
Mandiri, internet, Phone Banking, dan lainnya.
4. Setiap perjanjian melahirkan perikatan. Setiap
perikatan ada yang lahir dari undang – undang dan
dari perjanjian itu sendiri. Mengenai hal ini diatur
dalam pasal 1233 KUH Perdata.
5. Badrulzaman menegaskan bahwa dalam kontrak
dagang elektronik terdapat pihak : penyedia jasa
internet (ISP = Internet Service Provider) yang
merupakan pemilik ruang elektronik dan
pengembang (intellectual agent) merupakan
pelaku bisnis yang mengadakan kontrak dagang
elektronik baik dengan ISP maupun dengan
konsumen. Jadi posisi pengembang merupakan
perantara antara ISP dengan konsumen dalam hal
ini hanya media transaksi. Untuk pemenuhan
prestasi yang sesungguhnya tetap harus dipenuhi
oleh pengembang (intellectual agent).
6. Setiap kontrak dagang elektronik yang dibuat oleh
para pihak berarti perikatan yang timbul karena
persetujuan (pasal 1338 KUH Perdata) sehingga
memiliki akibat hukum :
a) Bersifat mengikat para pihak sebagaimana
dimaksud pada pasal 1338 KUH Perdata
menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang – undang
bagi mereka yang membuatnya.........”.
Ketentuan
ini
memberikan
kuatnya
kedudukan hukum dalam suatu perikatan
meskipun dibuat bukan oleh pejabat publik
seperti Notaris atau yang setingkat
dengannya.
b) Suatu perikatan tidak dapat ditarik kembali
selain kata sepakat dari kedua pihak atau
berdasarkan alasan – alasan yang dibenarkan
oleh undang – undang. Hal demikian
dimaksudkan agar setiap individu yang
melakukan
perikatan
harus
memiliki
komitmen penuh untuk melaksanakan isi dari
perjanjian tersebut.
c) Dalam setiap perikatan berlaku syarat batal
yang diatur dalam pasal 1265 KUH Perdata,
dimana menurut pasal 1266 KUH Perdata
syarat batal adalah ingkar janji. Akan tetapi,
pasal 1267 KUH Perdata mengatur mengenai
pembatalan perjanjian dapat berakibat
penggantian biaya, kerugian dan bunga bagi
pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
Apabila terdapat unsur perbuatan melawan
hukum maka penggantian biaya, kerugian
dan bunga menjadi suatu hal yang memiliki
keharusan bagi pihak yang ingkar janji,
dimana pihak yang ingkar janji tidak

d)

e)

memiliki tawar – menawar dengan pihak
yang dirugikan.
Ada 2 (dua) cara mengenai dibebaskannya
dari suatu perikatan yaitu melalui lewatnya
suatu waktu tertentu (daluwarsa) dan
perikatan yang berakhir ada 12 jenis sebab
menurut Salim (2006) seperti yang dijelaskan
dalam pasal 1381 KUH Perdata. Yang
dimaksud Daluwarsa menurut pasal 1946
KUH Perdata yaitu : “adalah suatu alat
untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan
lewatnya suatu waktu tertentu dan atas
syarat – syarat yang ditentukan oleh undang
– undang”. Jadi setelah melalui daluwarsa,
seseorang atau individu dapat dibebaskan dari
perjanjian karena tidak dapat membayar
hutangnya, maka barang jaminannya akan
menjadi milik pihak kreditur sehingga pihak
kreditur memperoleh hak baru dengan
memiliki barang jaminan dari pihak debitur
yang gagal bayar.
Asas - asas perjanjian menurut Badrulzaman
yang berlaku juga dalam kontrak dagang
elektronik, yaitu asas kebebasan berkontrak
(contractvrijheid)
adalah
berhubungan
dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan
menentukan “apa” dan “dengan siapa”
perjanjian itu diadakan. Asas ini mempunyai
kekuatan mengikat seperti yang terdapat pada
Pasal
1338
KUH
Perdata,
asas
konsensualisme (persesuaian kehendak) yang
dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUH
Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata yang
menunjukkan bahwa setiap manusia ataupun
badan hukum memiliki kesempatan untuk
menyatakan keinginannya (will) yang
dirasanya baik untuk membuat perjanjian,
asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel) yaitu
seseorang yang mengadakan perjanjian
dengan pihak lain harus terdapat kepercayaan
diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain
akan memegang janjinya, dengan kata lain
akan memenuhi prestasinya di kemudian hari.
Tanpa adanya kepercayaan itu maka
perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh
para pihak, asas kekuatan mengikat yaitu
terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak
semata-mata terbatas pada apa yang
diperjanjikan juga terdapat beberapa unsur
lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan
dan kepatutan serta moral, asas persamaan
hukum yaitu setiap pihak memiliki
persamaan derajat, semua adalah sama di
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depan hukum tanpa memadang suku, agama
serta ras, dimana para pihak harus saling
menghormati untuk melaksanakan hak dan
kewajibannya, asas keseimbangan yaitu
merupakan kelanjutan dari asas persamaan
hukum dimana pihak yang satu berhak
menuntut prestasi sementara pihak lainnya
wajib menuntaskan semua kewajibannya.
Dalam hal ini kedudukan para pihak adalah
seimbang, asas kepastian hukum yaitu
perjanjian sebagai figur hukum harus
mengandung kepastian hukum, yang berarti
berlaku sebagai undang - undang bagi para
pihak yang membuat perjanjian tersebut, asas
moral yaitu pihak yang bersangkutan
melakukan suatu perbuatan hukum dengan
sukarela untuk menyelesaikannya. Perbuatan
ini dilakukan sebagai panggilan dari hati
nurani yang bersangkutan, asas kepatutan
yang tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata
adalah mengenai isi dari perjanjian. Pasal
1339 KUH Perdata menyatakan : “Suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan di
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanjian, diharuskan
oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang undang”.
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