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Abstrak 

Jual beli melalui internet seringkali menimbulkan permasalahan. Seperti 

rentan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi sama dengan bentuk 

wanprestasi dalam perjanjian umumnya, jika terjadi wanprestasi perlu dilakukan 

upaya hukum untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan 

undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis 

bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan  

hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yakni data ketarangan dari 

pihak yang terlibat dalam jual beli melalui internet. Teknik pengumpulan bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kepustakaan serta data 

lapangan. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, E-Commerce, Wanprestasi, Upaya Hukum 

WANPRESTATIONS IN TRANSACTIONS THROUGH ELECTRONIC MEDIA 

(E-COMMERCE) REVIEWED FROM LAW NUMBER 11 YEAR 2008 

REGARDING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONSAND 

CODE OF CIVIL LAW 

Khalifatullah Fill Ardhi 

D1A014155 

 

Abstract 

Buying and selling through internet often creates problems. As vulnerable 

the occurrence of wanprestasi. Default occurring is similar to the default form in 

the agreement, in case of default, a legal effort should be made to prevent the 

occurrence of default. The type of research used is the type of empirical normative 

legal research with the approach of law, concept approach, and sociological 

approach. Sources and types of legal materials used are secondary data consisting 

of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data, 

namely data of ketarangan from parties involved in buying and selling via the 

internet. Techniques of collecting legal materials used in this research are library 

data and field data. 

Keywords: Sale and Purchase Agreement, E-Commerce, Wanprestations, Legal 

Efforts 
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I. PENDAHULUAN 

Dahulu jual beli hanya dapat dilakukan secara langsung, dimana penjual 

dan pembeli bertemu, bertatap muka secara langsung untuk dapat melakukan 

transaksi jual beli, karena barang ada pada tempat penjual dan pembeli 

mendatangi penjual secara langsung agar dapat memilih dan menemukan barang 

yang diinginkan. 

Namun di era globalisasi dan modern saat ini kemajuan dan perkembangan 

dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi membawa dampak yang 

sangat besar serta banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, dimana 

zaman modern saat ini teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek, 

salah satunya yaitu perkembangan teknologi informasi yang dilakukan dengan 

media internet. Hal yang dapat kita lakukan dengan adanya perkembangan ini 

yaitu salah satu diantaranya adalah transaksi melalui internet. 

Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama e-commerce.             

E-commerce atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang 

berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan 

memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer.
1
 

Transaksi jual beli melalui internet memiliki sisi praktis dan ekonomis 

serta dapat memudahkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dalam 

melakukan kegitannya. Penjual selaku penyedia jasa dapat mempromosikan 

barang dagangan yang ingin dijual tersebut melalui internet, bahkan penjual dapat 

menawarkan serta memperjualbelikan barang dagangan tersebut melalui situs 

                                                           
1
 Patar Tambunan, Manfaat Serta Keuntungan E-commerce,  http://www.patartambunan. 

com/pengertian-e-commerce-manfaat-serta-keuntungan-e-commerce/ Diakses pada tanggal 21 

September 2017 pukul 14.50 WITA 
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media sosial yang ada, misalnya seperti facebook, twitter, instagram, line, blog 

maupun situs yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah pembeli 

memilih sendiri barang atau jasa yang diinginkan. Pembelipun yang juga sebagai 

konsumen dimudahkan dan diuntungkan, karena pembeli tidak perlu membuang-

buang waktu dan tenaga untuk mendapatkan barang yang diinginkan, serta 

pembeli juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan 

barang yang diinginkan terlebih jika barang yang diinginkan tidak dapat diperoleh 

di tempat tinggalnya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) 

menyatakan : 

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik 

lainnya.” 

 

Pada pelaksanaannya jual beli melalui internet seringkali terjadi masalah 

yang terkadang diakibatkan oleh kesalahan pembeli maupun penjual. Biasanya 

persoalan atau permasalahan yang sering dijumpai dalam perjanjian jual beli 

melalui internet adalah sangat rentan terjadinya wanprestasi. 

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dan debitur.
2
 

                                                           
2
 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2003) hlm. 98 
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Terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media elektronik 

sangat rentan dikarenakan kita tidak tahu apakah penjual menggunakan identitas 

dan informasi kontak yang asli, barang yang dijual oleh penjual benar-benar ada 

atau tidak, barang tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak, kemudian apakah 

gambar barang yang dijual di internet atau media sosial tersebut sudah sesuai atau 

tidak dengan barang aslinya, dan apabila tidak sesuai tentu saja hal ini dapat 

mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian materil. Begitupun 

sebaliknya dengan pembeli, kita tidak tahu apakah dia benar-benar mau membeli 

barang tersebut atau hanya main-main saja, apakah pembeli tersebut 

menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli atau buatan, hanya untuk 

keuntungan pribadi yang merugikan penjual.  

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik dua 

pokok bahasan yaitu : 1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam transaksi jual 

beli melalui media elektronik (e-commerce)? 2. Bagaimana upaya hukum yang 

dapat dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi perjanjian 

jual beli melalui internet (e-commerce)?  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk 

wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media elektronik (e-commerce), 

untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terjadi 

wanprestasi dalam transaksi perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce). 

Dari persoalan yang dikaji, maka penilitan ini dikategorikan sebagai 

penelitian normatif-empiris, yang menggunakan metode pendekatan undang-

undang, konsep dan sosiologi dan penyesuain dengan data yang valid. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bentuk Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-

commerce) 

Transaksi jual beli melalui media elektronik, sama halnya dengan transaksi 

jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang 

terkait. Para pihak terkait tersebut melakukan proses transaksi jual beli melalui 

media elektronik. Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik 

dilakukan berdasarkan langkah-langkah di bawah ini :
3
  

1. Penawaran 

Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, namun dalam hal 

ini memanfaatkan media internet. Penawaran dalam transaksi jual beli melalui 

media elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengiklankan 

suatu produk yang ingin dijual melalui website atau situs jual beli online yang 

tersedia. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila 

seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui 

internet. 

2. Penerimaan 

Penerimaan dilakukan oleh pembeli dengan cara mengkonfirmasi 

terhadap pihak penjual bahwa pembeli tertarik terhadap barang yang 

ditawarkan dan akan memesan barang tersebut, maka secara tidak langsung 

                                                           
3
 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm 229 
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setelah adanya penerimaan dari pihak pembeli terjadilah kesepakatan antara 

kedua belah pihak. 

3. Pembayaran 

Pada tahap ini akan disepakati bersama mengenai bentuk pembayaran 

yang akan  dilakukan. Dalam transaksi melalui media elektronik ada tiga 

bentuk pembayaran yang biasa dipakai oleh para pihak yang bertransaksi. 

Biasanya bentuk pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi melalui 

media elektronik adalah sebagai berikut :
4
 a) Transfer antar Bank, b) Cash on 

delivery / COD, c) Rekening Bersama (Rekber). 

4. Pengiriman 

Setelah pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli, 

maka pembeli tersebut berhak atas penerimaan barang tersebut yakni dengan 

cara melakukan pengiriman barang kepada pembeli ke alamat yang  tentukan 

dalam pesanan, atau ke alamat yang berbeda kecuali disepakati lain. 

 

Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak 

telah memenuhi hak-hak maupun kewajiban serta prestasinya masing-masing 

seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun walaupun 

sudah diatur jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam peraturan 

perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya, 

jual beli melalui media elektronik ini tidak selamanya mampu berjalan dengan 

lancar, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbuatan salah satu pihak yang 

                                                           
4
 Max Monroe, 3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpadu di Indonesia, 

https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html 

diakses pada tanggal 26 November 2017 pukul 13.27 WITA 
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tidak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal 

seperti penipuan maupun wanprestasi.  

Berikut merupakan bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan 

oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui e-commerce antara lain:
5
 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan 

Dalam transaksi e-commerce, penjual mempunyai kewajiban untuk 

menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk 

menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat 

tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, 

maka penjual dapat dikatakan wanprestasi. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang 

dijanjikan  

Pada bentuk ini penjual benar telah menyerahkan barang yang dijual 

belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 

Maksudnya jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat 

dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang 

terlambat, jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka 

digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, 

yakni seperti pada bentuk yang pertama. 

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya 

Untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang 

berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data 

diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya. 

 

Masalah wanprestasi memang tidak dapat kita hindari apabila melakukan 

transaksi melalui media elektronik karena banyak keterbatasan informasi yang 

didapatkan baik dari konsumen maupun penjual. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, yakni dengan cara melakukan wawancara terhadap 

beberapa responden yang sering melakukan jual beli melalui media elektronik (e-

commerce) di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya bahwa wanprestasi yang 

sering terjadi adalah dilakukan oleh penjual, dan bentuk-bentuk dari wanprestasi 

yang sering terjadi dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh penjual 

                                                           
5
 Edmon Makarim, Op. Cit, hlm. 238 
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tidak jauh berbeda dengan bentuk wanprestasi dalam transaksi pada jual beli pada 

umumnya. Jumlah responden yang penulis teliti terdiri dari 20 orang, 15 orang 

diantaranya pernah mengalami wanprestasi dalam melakukan jual beli online 

seperti yang dipaparkan di atas, dan sisanya tidak mengalami wanprestasi 

dikarenakana selalu teliti dan selektif sebelum berbelanja online. 

Dalam wanprestasi jual beli secara elektronik (e-commerce) banyak 

bentuknya, antara lain adalah seperti yang  dipaparkan berikut ini: 1) Tidak 

melakukan apa yang telah diperjanjikan, 2) Terlambat Dalam Melakukan 

Pengiriman Barang, 3) Barang Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Barang Yang 

Dipesan, 4) Salah Dalam Mengirim Produk Barang.  

 

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Para Pihak Apabila Terjadi 

Wanprestasi Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-

commerce) 

Kasus wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran 

terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. 

Apabila terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar ataupun terjadi wanprestasi 

dalam suatu perjanjian jual beli biasa maupun secara online, maka konsumen 

dapat melakukan upaya hukum, untuk mencegah sengketa tersebut terjadi dan 

untuk memberikan efek jera kepada penjual yang tidak beritikad baik. 

Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan 

pembeli/konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi, upaya hukum yang 

dilakukan tergantung dari bentuk wanprestasi yang dialami oleh pembeli. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara 

mewawancarai 15 orang yang pernah mengalami wanprestasi, upaya hukum yang 

dilakukan adalah:
6
 1) Meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang. 2) 

Meminta barang pengganti. 3) Meminta kompensasi. 4) Meminta ganti rugi. 5) 

Meminta pembatalan perjanjian. 6) Meminta penurunan harga. 7) Melaporkan 

penjual ke polisi 

Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 “Setiap orang dapat 

mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik 

dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian” 

Berdasarkan Pasal tersebut konsumen sebagai pihak yang dirugikan 

termasuk dalam hal wanprestasi bisa mengajukan upaya hukum berupa gugatan 

ke Pengadilan, namun kebanyakan orang enggan untuk melakukan upaya hukum 

tersebut dikarenakan prosesnya yang ribet dan panjang. Dan lebih memilih untuk 

melakukan upaya hukum di luar pengadilan. 

Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen selain untuk melindungi 

hak-hak mereka juga merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa 

dibidang jual beli online. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat 

ditempuh dengan berbagai cara, seperti melalui peradilan umum atau tanpa 

melalui peradilan umum atau bisa juga di luar pengadilan, yakni dijelaskan sebagi 

berikut : 

 

  

                                                           
6
 Hasil Wawancara Responden pada tanggal 28 Desember 2017  
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1. Litigasi 

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK  diatur mengenai 

penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi : 

Pasal 45  

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum.  

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 

para pihak yang bersengketa. 

 

2. Non Litigasi 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa 

selain jalur peradilan lazim disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa 

(Alternative Dispute Resolution) disingkat (ADR). Pasal 1 butir 10 Undang-

Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa menyebutkan bahwa: 

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

a. Bentuk wanprestasi dalam jual beli melalui media elektronik (e-commerce) 

tidak jauh berbeda dengan bentuk wanprestasi dalam jual beli pada umumnya 

yang membedakan hanya media yang digunakan dalam melakukan transaksi jual 

beli tersebut. adapun bentuk wanprestasi dalam jual beli online adalah: a. Tidak 

melakukan apa yang telah diperjanjikan, b. Terlambat dalam melakukan 

pengiriman barang sebagaimana yang telah diperjanjikan, c. Barang yang diterima 

tidak sesuai dengan barang yang dipesan, dan d. Salah dalam mengirim produk 

barang. b. Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan 

pembeli/konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi, upaya hukum yang 

dilakukan adalah: a. meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang, b. 

meminta barang pengganti, c. meminta kompensasi, d. meminta ganti rugi, e. 

meminta pembatalan perjanjian, f. meminta penurunan harga, g. melaporkan 

penjual ke polisi secara langsung, h. memposting dan menyebar akun penjual 

yang melakukan wanprestasi di berbagai media social seperti facebook, 

instagram, grup whatsapp dan media sosial lainnya. 
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Saran 

a. Saran bagi konsumen, sebelum melakukan transaksi jual beli secara online 

atau e-commerce ada baiknya konsumen harus lebih teliti dan jeli dalam memilih 

suatu produk yang akan dibeli dan juga harus memperhatikan kelengkapan 

informasi serta identitas penjual, selain itu ada baiknya pembeli sebagai 

konsumen berbelanja secara online pada forum jual beli online atau fanspage 

yang masih berada disekitar wilayah tempat tinggal, atau melalui  platform atau 

market palace yang bernaung di bawah suatu perusahaan tertentu. Karena dengan 

hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau 

penipuan. b. Saran bagi pelaku usaha atau penjual, pelaku usaha dalam 

menawarkan suatu produk atau jasa melalui media internet harus sesuai dengan 

gambaran, jangan sampai sebagai pelaku usaha berniat untuk menipu atau berniat 

untuk melakukan wanprestasi terhadap konsumennya. Pelaku usaha harus 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum menawarkan produknya dalam media online. 
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