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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan transaksi jual 

beli online (e-commerce) yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam penulisan 

skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian analisis kualitatif, menggunakan 

pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan 

skripsi ini, Keabsahan jual beli online (e-commerce) dengan menerapkan KUH 

Perdata dan Kompilasi Hukum Enomi Syariah (KHES) sebagai dasar diakui 

keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 

Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara 

mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

 

Kata kunci: Keabsahan, Transaksi Secara Elektronik 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the validity of e-commerce that is regulated on 

the Book of Civil Law Act and Compilation of Economic Syariah Law. The author 

using the approach of qualitative research method, the approach of the fact and the 

law approach. The results showed, validity of electronic trading (e-commerce) can 

apply the Civil Code Act and Compilation of Economic Syariah Law as the basis of 

legitimacy which the validity of the agreement terms set forth in Article 1320 of the 

Civil Code, namely: agreements, competence, a certain thing and a cause that is. 

Electronictrading agreement can not be separated from fundamental of agreement 

concept that written on Article 1313 of the Civil Code which stipulates that the 

agreement is an act by which one or more persons bind himself to one or more other 

people. 

 

Keyword: Validity, E-commerce 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara 

lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet 

(interconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan 

komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai 

kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan 

berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs 

jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan 

dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic 

commerce, atau disingkat e-commerce.
1
 

Dalam transaksi melalui online semua formalitas yang biasa 

digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya 

konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan 

membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa. 

Indonesia dengan kependudukan yang dimana mayoritas warga 

negaranya adalah masyarakat Islam juga memiliki ketentuan tersendiri 

dalam perdagangan yang dikenal dengan Muamalat (Hukum Perdagangan 

Menurut Islam). Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu 

yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam 
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muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan 

ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam 

ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan 

bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). 

Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki 

akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli 

merupakan sesuatu yang diperbolehkan.  

Dalam Qur’an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: 

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.  

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba 

yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama 

dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas 

dimaksudkan untuk transaksi offline (transaksi secara langsung). Sekarang 

bagaimana dengan transaksi online di saat sekarang ini? Ketika kita bicara 

tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun 

demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan 

jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara 

online. 

 Berdasarkan  latar belakang tesebut, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : Apa persamaan dan perbedaan menurut KUH Perdata 

dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai keabsahan 



jual beli online, serta bagaimana pengaturan transaksi jual beli online 

berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) mengenai keabsahan jual beli online serta bagaimana peraturan 

terkait transaksi jual beli berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah: a. 

Secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat 

Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Mataram. b. Secara Teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya wawasan 

terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Perdata 

dan Hukum Bisnis terkait Transaksi Jual Beli Online. c. Secara Praktis 

diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang 

diteliti serta memberikan manfaat bagi masyarakat selaku konsumen 

online dan pelaku usaha online sehingga diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli online secara 

baik dan benar. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang 

hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Hasil 



penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian hukum analisis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan 

konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan sosiologis (Sosiologis 

Approach) Jenis data dan bahan hukumnya meliputi data lapangan dan 

bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data 

kepustakaan dan data lapangan.  

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Perbandingan Keabsahan Jual Beli Online Menurut KUH Perdata dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

1. Konsep Perjanjian Jual Beli di dalam KUH Perdata 

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III 

KUH Perdata Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian 

karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh 

Undang-Undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: ”Tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-



Undang”. Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan 

hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara 

dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan 

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib 

memenuhi prestasi.
2
 

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata kontrak atau perjanjian adalah 

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pelaksanaan 

kontrak atau perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sahnya suatu 

perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

1. Kesepakatan para pihak 

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 

1. Suatu hal tertentu 

2. Sesuatu sebab yang halal 

Dari rumusan di atas, jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus 

memenuhi keempat syarat tersebut, ada 2 (dua) syarat yang digolongkan 

ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:  

1) Syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak 

yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum, apabila syarat 
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subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya 

selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih 

tetap berlaku.  

2) Syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang 

halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan 

dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak, 

apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi 

hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.
3
 

 

Sementara itu menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang 

berbunyi bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut 

mengandung asas kebebasan berkontrak maksudnya bahwa setiap orang 

bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan 

siapapun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 

Salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak ini yaitu dengan 

munculnya perjanjian baku (standard of contract), yang mana isi 

perjanjian tersebut ditentukan oleh salah satu pihak saja, dengan demikian 

terlihat bahwa unsur kesepakatan dalam perjanjian, seperti itu tidak 

terpenuhi seutuhnya, karena seseorang dihadapkan pada kondisi harus 

menerima isi perjanjian dengan segala konsekuensinya, apabila tidak 

setuju dengan isi perjanjian, maka tidak ada perjanjian antara kedua pihak 

tersebut, atau dengan kata lain “Take It or Leave It”. 

 

 

 

                                                             
3
 R. Subekti, Aneka Perjanjian…, hlm. 22.   



2. Konsep Perjanjian Jual Beli di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) 

 

Secara etimologi perjanjian dalam bahasa arab sering disebut dengan 

istilah al-mu’ahadah (janji), al-ittifa (kesepakatan), dan al-qadu (ikatan) 

dan dari segi terminologi perjanjian atau akad secara umum adalah suatu 

janji setia kepada Allah Swt, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh 

manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. 

Perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut dengan akad. Dalam Pasal 20 

angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirumuskan bahwa 

akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

Pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan 

rukun akad terdiri atas : pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan 

pokok akad, dan kesepakatan.
4
 

sistem perjanjian jual beli online sendiri di dalam Islam diperbolehkan 

dengan syarat-syarat tertentu, yang ditandai dengan Surat Al-Baqarah: 

282. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang 

diserahkan pada waktu berikutnya. Dalam Islam dinamakan transaksi as-

salam dengan kata lain pembelian barang yang diserahkan di kemudian 

hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.Jual beli as-salam 
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sebagai transaksi atas sesuatu yang4asih berada dalam tanggungan 

dengan kriteria-kriteria dan diserahkan sesuai dengan ketentuan di dalam 

Pasal 101 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu : 

1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas 

dan kualitas barang sudah jelas. 

2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau 

timbangan dan atau meteran.  

3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara 

sempurna oleh para pihak.
5
 

 

3. Persamaan Mengenai Keabsahan Transaksi Jual Beli Online 

Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) 

 

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah lama 

diterapkan, sebenarnya cukup untuk membentuk masyarakat mengerti 

akan hukum khususnya dalam konteks perjanjian/akad jual beli. Akan 

tetapi masih banyak masyarakat yang seakan tidak mengetahui dan 

memahami perjanjian/akad jual beli dan pada akhirnya menimbulkan 

permasalahan baik dalam konteks perdata maupun ekonomi syariah. 

Meskipun memiliki konteks yang berbeda, baik KUH Perdata dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga terdapat persamaan dan 

perbedaan di antara keduanya. Hal ini lah yang membuat kita selaku 
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masyarakat perlu memahaminya, sehingga diharapkan penerapan KUH 

Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi lebih 

efektif dalam mengatasi permasalahan perjanjian/akad jual beli. 

Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa persamaan dan 

perbedaan perjanjian/akad jual beli menurut KUH Perdata dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun persamaannya sebagai berikut 

1. Persamaan menimbulkan hubungan hukum perikatan  

2. Persamaan konsep kesepakatan 

3. Persamaan syarat objek perjanjian/akad jual beli. 

4. Persamaan Tujuan  

5. Persamaan beberapa asas-asas. 

6. Persamaan hak dan kewajiban, 

7. Persamaan unsur-unsur wanprestasi 

 

4. Perbedaan Mengenai Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Menurut 

KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

 

Selain memiliki beberapa persamaan terkait keabshasan transaksi jual 

beli online juga terdapat beberapa perbedaan yang terdapat di antara 

keduanya yaitu terletak pada  

1. Halal dan haram perjanjian/akad jual beli 

2. Perbedaan batasan umur kecakapan 



3. Perbedaan substansi halal 

4. Perbedaan akibat hukum wanprestasi 

 

B. Pengaturan Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Hukum Positif di 

Indonesia 

 

a.  Kontrak Elektronik 

Peraturan mengenai Transaksi Jual Beli Online yang ditinjau dari 

Hukum Positif di antaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008, Pasal 1 angka 17 menyatakan : 

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui 

sistem elektronik.” 

 

b. Transaksi Elektronik 

Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan 

mengunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, 

yang dapat diselenggarakan baik dalam lingkup publik maupun privat. 

Dalam lingkup privat transaksi elektronik meliputi : 

a. Antar pelaku usaha 

b. Antara pelaku usaha dan konsumen 

c. Antar pribadi 



d. Antar instansi 

e. Antara instansi dan pelaku usaha sesuai aturan perundang-

undangan 

Transaksi  elektronik diselenggarakan berdasarkan kontrak 

elektronik/bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang 

dilakukan oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya 

kesepakatan para pihak. 

Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh 

pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Kesepakatan dapat 

dilakukan melalui tindakan. 

 

c. Sistem Elektronik 

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui 

sistem elektronik. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus 

menggunakan sistem elektronik yang disepakati. 

Sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau, 

menyebarkan informasi elektronik 

Keterhubungan antar sistem elektronik dalam transaksi elektronik 

tersebut dikategorikan sebagai jaringan sistem elektronik. Jaringan ini 



dapat bersifat tertutup dan terbuka. Ketika terdapat interaksi antar 

jaringan sistem elektronik dalam transaksi elektronik, maka pada saat 

yang sama, sedang terjadi proses pertukaran informasi/dokumen 

elektronik. 

Keabsahan informasi/dokumen elektronik dalam transaksi elektronik 

tersebut ditentukan oleh penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Keabsahan ini menjadi dasar bagi para 

pihak untuk menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada atau 

menolak hak orang lain. 

Keabsahan informasi/dokumen elektronik hanya dapat dipastikan 

apabila berasal dari sistem elektronik yaitu : 

a. Memenuhi syarat operasional sebagaimana mestinya 

b. Andal 

c. Aman 

d. Bertanggung jawab 

Oleh karena itu penyelenggaraan sistem elektronik wajib memenuhi 

syarat minimum, yaitu : 

a. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara 

utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan. 



b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keontentikan, 

kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. 

c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur/petunjuk 

penyelenggaraan sistem elektronik 

d. Dilengkapi dengan prosedur/petunjuk yang diumumkan dengan 

bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami. 

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur/petunjuk. 

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik 

wajib menyediakan : 

a. Informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, 

produsen, dan produk yang ditawarkan. 

b. Penawaran kontrak atau iklan 

c. Memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan 

barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau 

terdapat cacat tersembunyi. 

d. Barang yang telah dikirim 

Penyelenggaraan sistem elektronik yang memenuhi syarat minimum 

bertujuan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang 

(melawan hukum). 



III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Keabsahan jual-beli secara elektronik dapat menerapkan KUH 

Perdata sebagai dasar diakui keabsahannya dimana syarat sahnya 

perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sistem 

perjanjian jual beli online di dalam Islam diperbolehkan yang ditandai 

dengan Surat Al-Baqarah : 282. Akad pada wilayah ini dilakukan 

terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Dalam 

Islam dinamakan transaksi as-salam dengan kata lain pembelian 

barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran 

dilakukan di muka. Jual beli as-salam sebagai transaksi atas sesuatu 

yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria dan 

diserahkan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 101 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kemudian mengenai persamaan 

terkait keabsahan transaksi jual-beli online antara KUH Perdata dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu : 

1. Persamaan menimbulkan hubungan hukum perikatan  

2. Persamaan konsep kesepakatan 



3. Persamaan syarat objek perjanjian/akad jual beli. 

4. Persamaan Tujuan  

5. Persamaan beberapa asas-asas. 

6. Persamaan hak dan kewajiban, 

7. Persamaan unsur-unsur wanprestasi 

Selain memiliki beberapa persamaan terkait keabshasan transaksi 

jual beli online juga terdapat beberapa perbedaan yang terdapat di 

antara keduanya yaitu terletak pada  

1. Halal dan haram perjanjian/akad jual beli 

2. Perbedaan batasan umur kecakapan 

3. Perbedaan substansi halal 

4. Perbedaan akibat hukum wanprestasi 

2. Kedudukan jual-beli secara elektronikdalam e-commerce jika ditinjau  

dengan Hukum Positif di Indonesia yang bersumber pada KUH 

Perdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan 

baik syarat obyektif maupun syarat subyektif. Jual-Beli secara 

Elektronik (e-commerce) menurut Hukum Perjanjian di Indonesia 

menggunakan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronikyang dituangkan ke dalam 

Kontrak Elektronik mengikat para pihak. 



 

B. Saran 

 

1. Bagi Konsumen  

Kemampuan mengkonsumsi barang dan atau jasa harus diimbangi 

dengan pengetahuan yang jelas tentang barang dan atau jasa yang akan 

dikonsumsi atau digunakan. Serta pengetahuan hak-hak apa saja yang 

di dapat oleh konsumen atas terjadinya transaksi jual beli suatu barang 

dan atau jasa. Pengetahuan tersebut untuk menghindari terjadinya 

kerugian yang dialami oleh konsumen setelah terjadinya transaksi jual 

beli. Dan mengetahui perlindungan apa saja yang di dapat dari 

transaksi jual beli tersebut. Agar terciptanya kejelasan jual beli dan 

kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara 

produsen dan konsumen.  

 

2. Pemerintah  

 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pembuat Undang-

Undang hendaknya lebih disiplin dalam penerapannya suatu Undang-

Undang. Karena aturan yang pemerintah tuangkan dalam bentuk 

Undang-Undang tidak akan menjadi pelindung jika tidak dibarengi 

dengan pengawasan.  

 

 


