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ABSTRAK 

 

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE YANG 

SUBYEK HUKUMNYA TIDAK CAKAP 

(Studi Di Forum Jual Beli Online Daerah Mataram) 

 

Ahmad Akrom 

D1A 010 287 

 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksananaan dan akibat 

hukum jual beli online daerah Mataram yang subyek hukumnya tidak cakap. 

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa akibat hukum perjanjian jual beli online daerah 

Mataram yang subyek hukumnya tidak cakap adalah dapat dimintakan 

pembatalan oleh pihak yang tidak cakap yaitu anak di bawah umur dapat meminta 

pembatalan itu sendiri apabila dia sudah dewasa atau orang tua atau walinya,untuk 

orang di bawah pengampuan dilakukan oleh pengampunya. Selama tidak adanya 

permintaan pembatalan dari pihak yang tidak cakap maka perjanjian tetap sah dan 

mengikat para pihak. 

Kata Kunci : Akibat Hukum Subyek Hukum Yang Tidak Cakap 

 

CONSEQUENCES LEGAL AGREEMENT ARE SUBJECT TO BUY AND 

SELL ONLINE INCOMPETENT LEGAL SUBJECT 

(Study On Sale Buy Online Regional Forum Mataram) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the implementation and effect 

of law online purchase Mataram legal subject areas incompetent. The method 

used is empirical normative. Based on the survey results revealed that the legal 

effect of online purchase agreement Mataram area which is the subject of legal 

incompetence may be requested cancellation by the incompetents that minors can 

ask for the cancellation itself when he's an adult or a parent or guardian, for the 

under guardianship done by guardian. In the absence of a request cancellation of 

the incompetent, the agreement remains valid and binding on the parties. 

Key Word : Consequences The Law Of Legal Subjects Not Proficient
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I. PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu 

pesat sehingga akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Tidak heran jika teknologi informasi dan komunikasi 

merupakan tonggak dari era moderenisasi dan globalisasi yang kini 

merambak hampir di seluruh dunia. Kondisi ini melahirkan banyaknya sutau 

kegiatan baru terutama yang bergelut di dunia internet.  

Pada perkembangannya lahirlah subuah perjanjian yang dilakuakan 

melalui internet atau yang biasa disebut dengan perjanjian jual beli online. 

Dalam transaksi jual beli online ini prosesnya dilakukan tanpa dokumen 

tertulis dan para pihak yang melakukan jual beli tidak harus bertatap muka 

secara langsung, sehingga pembayaranyapun secara elektronik yang lebih 

praktis dan cepat untuk memenuhi kepuasasn para pihak. Namun transaksi 

jual beli online juga bisa dilakukan dengan bertatap muka secara langsung 

setelah melakukan percakapan di salah satu forum jual beli online yang para 

pihak ikuti. 

Jual beli online daerah Mataram merupakan forum jual beli online 

terbesar yang sering di gunakan oleh masyarakat di daerah Mataram. Dalam 

forum ini yang terlibat bukan hanya masyarakat mataram saja, melainkan 

banyak dari kawasan Lombok Timur,Lombok Tengah, dan Lombok Barat 

bahkan seluruh warga NTB lainya seperti Bima, Sumbawa, dan Dompu, 

selain itu banyak distro dari luar daerah seperti Bandung dan lain sebagainya 
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turut serta menawarka produknya dengan join di forum jual beli online daerah 

Mataram. 

Di dalam KUH Perdata memang di atur mengenai asas kebebasan 

berkontrak yang tidak terlepas dari sebuah jual beli. Asas kebebasan kontrak 

adalah sasas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak.
1
 Namun di 

dalam jual beli online yang transaksinya dilakukan secara elektronik sangat 

sulit untuk menentukan kecakapan seseorang karena sering sekali tidak terjadi 

pertemuan secara langsung. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena 

sangat pentingnya untuk memverifikasi biodata para pihak terutama dalam 

hal syarat subyektif yang merupakan syarat sahnya sebuah perjanjian terkait 

kecakapan subyek hukum yang akan berimplikasi pada kemungkinan 

terjadinya pembatalan perjanjian. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bebarapa 

permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli dalam 

forum jual beli online daerah Mataram yang subyek hukumnya tidak cakap ?; 

2) Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli dalam forum jual beli 

online daerah Mataram yang subyek hukumnya tidak cakap ?. Tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan 

perjanjian jual beli dalam forum jual beli online daerah Mataram yang subyek 

hukumnya tidak cakap ; 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian 

jual beli dalam forum jual beli online daerah Mataram yang subyek 

hukumnya tidak cakap. 

                                                           
1
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak 

komersial,Cet.2,Rawamangun,Jakarta,2011, hlm. 108.  
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Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1) Secara teoritis, Dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan konstribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang 

hukum perjanjian; 2) Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan memberikan pemahaman yang tepat mengenai 

perjanjian jual beli online serta bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan 

acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa mendatang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. 

Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan 

sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data 

lapangan dan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

dokumen dan wawancara di lokasi penelitian secara langsung . Analisis data 

yang dipergunakan adalah kualitatif. 
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II. PEMBAHASAN 

Pelaksanaan perjanjian jual beli dalam forum jual beli online daerah 

Mataram yang subyek hukumnya tidak cakap 

 

Dalam jual beli online daerah Mataram trasaksi jual beli tidak jauh 

berbeda dengan online shop lainya. Tentunya para pelaku usaha dan 

pembeli harus bergabung terlebih dahulu dalam forum jaual beli online yang 

ada di internet dengan mengikuti prosedur yang sudah di tetepkan. Para 

pelaku usaha dan pembeli harus punya akun sendiri untuk log in ke internet 

dan kemudian meminta bergabung dalam gerup forum jual beli online, 

setelah dikonfirmasi oleh Admin maka dapat dikatakan bahwa sudah sah 

menjadi anggota dalam forum tersebut, dengan demikian barulah bisa para 

pelaku usaha untuk menawarkan barangnya atau produk yang ingin dijual, 

sehingga calaon pembeli dapat melihat barang tersebut dan langsung 

melakukan negoisasi secara online, tidak sebatas itu saja para pihak juga 

biasanya melakukan negoisasi melalui via sms untuk hasil yang lebih 

efesien, dan lebih memilih untuk bertemu untuk mengecek barang yang 

dijual agar tidak terjadi penipuan, seperti yang diungkapkan oleh Admin 

dari jual beli online daerah mataram bahwa didalam melakukan transaksi 

pembeyaran dijual beli online daerah Mataram hanya dilakukan secara 

langsung untuk mencegah terjadinya penipuan.
2
 

Berikut penulis akan paparakan  prosedur pendaftaran dalam forum 

jual beli daerah Mataram, yaitu: 1)Pertama-tama kita harus memiliki akun 

                                                           
2
 Juni Arta, Wawncara Langsung, Jual Beli Online Daerah Matram, 6 Januari 2015. 
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terlebih dahulu, kalau belum memiliki akun maka diharuskan untuk 

membuat akun terlebih dahulu; 2) Langkah selanjutnya dengan mengajukan 

permintaan untuk bergabung pada grup jual beli online daerah Mataram 

untuk menjadi anggota pada forum tersebut, kemudian tunggu sampai 

Admin mengkonfirmasi permintaan kita; 3) Setelah Admin mengkonfirmasi 

permintaan untuk menjadi anggota, maka kita sudah sah menjadi anggota di 

forum jual beli online daerah Mataram.Setelah sah menjadi anggota di grup 

jual beli online daerah Mataram selnjutnya akan dijelaskan mengenai 

prosedur plaksanaan jual beli online daerah Mataram adalah sebagai berikut 

: 1)Promosi,Tahapan promosi ini merupakan tindakan awal yang harus 

dilakukan oleh setiap anggota untuk memasang iklan atau memposting 

gambar barang; 2) Mencantumkan Nama, Type, Harga dan Spesifikasi 

Barang,Setelah melakukan promosi dengan tindakan memposting gambar 

barang, kemudian selnjutnya adalah menyebutkan nama barang, type 

barang, harga yang ditawarkan sesuai dengan harga standar pasar, dan 

Spesifikasi barang; 3) Penawaran,Tahapan ini merupakan kegiatan tawar 

menawar  harga barang ; 4)Ketemuan, Selnjutnya setelah tercapai 

kesepakatan harga adalah tahap  ketemuan secara langsung untuk 

pengecekan barang; 5)Proses transaksi,Tahapan ini merupakan tahap 

melakukan transaksi pembyaran  

Dalam prjanjian jual beli melalui internet banyak hal kemungkinan 

bisa terjadi seperti halnya anggota dari jual beli tersebut dibawah umur atau 

yang dikatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena 
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sangat sulit untuk mengaetahui seseorang itu cakap atau tidak dalam dunia 

internet. Kalau kita berpedoman pada KUH Perdata maka jelas itu tidak 

memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu pasal 1320 ayat (2) 

mengenai kecakapan para pihak.  

Kalau salah satu syarat sah perjanjian  tidak terpenuhi baik syarat 

subyektif maupun obyektif maka perjanjian tersebut dianggap batal demi 

hukum,kalau tidak memenuhi syarat subyektif  perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan apbalia tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian batal demi 

hukum. Jadi jelas menurut pasal 1320 KUH Perdata bahwa perjanjian jual 

beli secara online yang subyek hukumnya tidak cakap itu tidak sah. 

Sedangkan dalam UU ITE pasal 2 menyebutkan bahwa UU ITE berlaku 

untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, kalimat setiap orang 

disini bisa diartikan smua orang, tanpa ada batasan umur. 

Sesuai  hasil wawancara penulis dengan salah seorang responden 

bahwa meskipun perjanjian dilakukan oleh seorang di bawah umur seperti 

yang dialaminya, itu tetap berjalan seperti perjanjian pada umumnya dengan 

alasan kedua belah pihak sepakat dan saling menyetujui. Kondisi ini 

merujuk pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

mebuatnya. Dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara detail 

bahwa tidak ada rumusan mengenai ketidakcakapan, namun lebih merujuk 

pada kesepaktan kehendak para pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian 

dengan sah. Perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat para pihak 
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sampai ada permintaan pembatalan  oleh pihak yang tidak cakap. 

 

Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Forum Jual Beli Online 

Daerah Mataram Yang Subyek Hukumnya Tidak Cakap 

 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap kasus 

perjanjian di bawah umur yang terjadi di jual beli online daerah Mataram,   

bahwa di dalam jual beli online daerah Mataram Admin tidak pernah 

memverifikasi kecakapan subyek hukum yang akan melakukan perjanjian 

sehingga tidak heran banyak anggota dari forum tersebut masih dibawah 

umur atau tidak cakap dalam melakukan perjanjian. 

Dari hal tersebut di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kalau 

perjanjian yang dilakukan anak di bawah umur jelas akan membawa 

implikasi terhadap batalnya perjanjian tersebut. Namun jauh berbeda dalam 

praktiknya menurut penuturan responden ternyata perjanjian tersebut tetap 

berjalan seperti biasanya seperti perjanjian yang lainya, tetap terjadi 

penawaran atau negoisiasi serta pengecekan barang seperti layaknya orang 

dewasa, meskipun mererka saling mengetahui status masing-masing, namun 

karena sesuai dengan kehendak dan kesepakatan para pihak transaksi 

pembayaranpun terjadi dengan responden yang sebagai penjual 

menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang 

disepakati para pihak. 

Meskipun dari fakta dilapangan sesuai dengan kasus di atas seperti 

yang dikatakn responen bahwa perjanjian tersebut tidak bisa dilakukan 
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pembatalan perjanjian oleh para pihak, dengan alasan para pihak membuat 

perjanjian tersebut secara sah sesuai dengan persesuain kehendak mereka, 

mulai dari proses penawaran sampai transaksi terjadi,dan tidak ada unsur 

pemaksaan dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Namun 

menurut penulis berdasarkan kasus di atas bahwa kalau di dalam suatu 

perjanjian ada syarat sahnya perjanjian yang tidak dipenuhi oleh para pihak, 

misalkan syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) yang 

tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan 

kepada hakim, yang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak 

yang belum dewasa adalah anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau 

orang tua atau walinya. Pembatalan perjanjian ini tidak dapat selamanya dan 

menurut pasal 1454 KUH Perdata ditentukan sampai batas waktu tertentu 

yaitu selama 5 tahun. 
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III.   PENUTUP 

Kesimpulan 

Pelaksanaan perjanjian jual beli dalam forum jual beli online daerah 

Mataram secara garis besar sama dengan perjanjian jual beli pada 

umumnya, hanya saja terdapat perbedaaan yang signifikan yaitu pada jual 

beli secara umum pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan 

obyek jual beli dapat dilihat secara langsung baik bentuk dan perinciannya. 

Sedangkan jual beli secara online penjual dan pembeli tidak bertemu secara 

langsung melainkan hanya melalui perantara media elektronik dan obyek 

perjanjian tidak dapat dilihat secara langsung hanya melalui gambar saja. 

Akibat hukum jual beli online daerah Mataram yang subyek 

hukumnya tidak cakap adalah dapat dimintakan pembatalan, yang dapat 

meminta pembatalan perjanjian kepada hakim dalam hal ini adalah pihak 

yang tidak cakap seperti anak di bawah umur dapat meminta pembatalan itu 

sendiri apa bila dia sudah dewasa atau orang tua atau walinya dan untuk 

seseorang di bawah pengampuan maka yang meminta pembatalan adalah 

pengampunya. Selama tidak adanya gugatan pembatalan dari pihak yang 

dirugikan dalam hal ini pihak yang tidak cakap tersebut maka perjanjian 

tetap berlangsung secara sah, dan bergantung pada hak permohonan 

pembatalan oleh pihak yang tidak cakap apakah dipergunakan atau tidak. 

 

Saran 

Dari uraian di atas penulis memiliki beberapa saran agar pelaksanan 

perjanjian jual beli melalui internet berjalan dengan baik, aman, dan efesien 
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yaitu:1) Untuk kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanaan jual beli 

online alangkah lebih baiknya Admin atau pembuat forum jual beli online 

harus memverifikasi kecakapan subyek hukum dari anggota-anggota dari 

forum tersebut; 2) Di lingkup jual beli online daerah Mataram sebaiknya 

transaksi pembayaran dilakukan secara langsung untuk mencegah terjadinya 

penipuan sehingga tercipta kondisi saling percaya diantara para pihak yang 

melakukan perjanjian. 
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