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BAB I
t

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi 

telekomunikasi dewasa ini, telah mengakibatkan semakin beragam pula jasa-jasa dan 

fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi 

informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Dengan adanya 

kemajuan di bidang teknologi informasi yang membawa perubahan pada proses 

komunikasi, peranan telekomunikasi semakin penting sebagai akibat dari tuntutan 

aktivitas dunia modem yang serba cepat dan mendunia (globalisasi).

Dunia modem saat ini menjadi sangat tergantung pada teknologi komunikasi 

yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa 

dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil 

menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet. Internet adalah jaringan 

komputer dunia yang menghubungkan jaringan-jaringan regional di seluruh dunia.

dan

i

Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimiliknya berupa jaringan yang dapat

menjangkau keseluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sektor

kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan 

sampai pada sektor hiburan. Fenomena ini telah menempatkan internet sebagai alat

'Wahana Komputer, Kamus Istilah Internet, Andi Yogyakarta, 1997, hlm. 53.

1



komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global. Dengan 

adanya teknologi ini menyebabkan komunikasi berlangsung lebih cepat, efektif dan 

murah serta perolehan informasi yang lebih aktual.

Perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan E-commerce 

(.Elektronik Commerce) sekarang ini tengah berkembang dengan sangat pesat. Banyak 

pihak yang memulai bisnis yang berbasiskan kepada e- commerce, hal ini terjadi 

karena banyaknya perusahaan-perusahan yang telah berhasil melakukan perdagangan 

melalui internet. Dengan berbelanja melalui internet seseorang tidak perlu bersusah 

payah mencari barang yang dinginkannya di suatu pasar biasa, cukup dengan duduk 

didepan komputer ia dapat mencari barang yang diinginkannya dan tinggal 

memesannya melalui internet. Dengan membuka suatu Website, seseorang dapat

/

mencari informasi mengenai segala hal yang diinginkannya. Website (lokasi-lokasi

pada Web. www ( world wide web) merupakan fasilitas di internet yang mampu 

menampilkan informasi secara grafis dan interaktif, yang tersusun dari rangkaian 

hubungan / Link antara satu sumber ( dokumen, alamat, web, dan lain-lain) dengan 

sumber yang lain di internet.2

Sebagai contoh keberhasilan yang paling sukses dapat dilihat pada 

keberhasilan yang dicapai oleh amazon.com yang pada awalnya hanyalah sebuah

toko buku virtual di Amerika Serikat, pada tahun 1998 pendapatan amazon.com yane 

kini tidak hanya mengecerkan buku, tetapi juga musik, kado, e-card dan melakukan

2 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 520.
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lelang mencapai US$ 610 juta dengan nilai aset tetap sebesai US$ 9 juta, dan tentu 

saja pendapatan ini terus meningkat setiap tahunnya.3

Perdagangan melalui internet (e-commerce) pada dasarnya sama saja seperti 

perdagangan biasa yang selama ini dijalankan secara tradisional, hanya saja dalam e- 

menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi secara intensif 

sebagai sarananya, serta didalam e-commerce penjual merupakan suatu perusahaan 

menjual produk-produknya dengan menggunakan identitas yang dapat 

dikunjungi pembeli melalui internet. Identitas tersebut disebut dengan istilah Domain 

Name. E-commerce merupakan bidang multidisipliner (multidiciplinary field) yang 

mencakup bidang-bidang teknik, seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan 

dan pengambilan data (ritrieval) dari multi media, pemasaran (marketing), pembelian 

dan penjualan (procurement and purchasing), penagihan dan pembayaran (billing 

and payment) dan aspek hukum seperti Information privacy, hak milik intelektual/ 

intellectual propety rights), perpajakan (taxation), pembuatan perjanjian dan 

penyelesaian hukum lainnya.4

Ada 6 (enam) komponen dalam e-commerce, keenam komponen ini yaitu:5

a. Ada kontak dagang;

b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik (digital);

commerce

yang

3. Manisnya Bisnis E-Commerce, http : // www.Infokomputer.com\arsip\indeks.htm. diakses 
pada tanggal 12 November 2004.

4. Jullian Ding LL. B. E-Commerce, Law & Practice, Sweet & Maxwell Asia, 1999, p. 27,

5. Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2001, hlm. 284.

etc.

http://www.Infokomputer.com/arsip/indeks.htm
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c. Kehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan;

d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;

e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau www (world w ide web);

f. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.

Namun demikian dibalik makin maraknya bisnis yang berdasarkan pada

konsep e-commerce, masih terdapat kendala yang cukup mengganjal dalam 

pelaksanaannya. Kendala tersebut diantaranya menyangkut masalah perpajakan, 

masalah asuransi, masalah pilihan hukum dan masalah yuridis lainnya. Masalah yang 

terpenting dalam e-commerce adalah masalah pilihan hukum, hal ini terkait dengan

hukum manakah yang harus diambil dalam rangka penyelesaian sengketa yang

terjadi di dalam suatu transaksi e-commerce mengingat transaksi tersebut terjadi di

dunia maya (cyberspace atau virtual world). Apabila timbul suatu perselisihan yang 

menyangkut suatu transaksi e-commerce d i antara orang-orang atau badan-badan 

hukum yang berkedudukan di Indonesia dan transkasi tersebut berlangsung di 

Indonesia, sedangkan untuk transaksi tersebut para pihak sebelumnya tidak membuat 

perjanjian diantara mereka, maka masih mudah bagi hakim untuk menentukan atau 

bagi para pihak untuk melakukan kesepakatan dikemudian hari setelah timbulnya 

perselisihan itu, agar perselisihan tersebut diselesaikan menurut hukum Indonesia.

Akan tetapi persoalan semakin sulit apabila transaksi e-commerce tersebut 

berlangsung diantara pihak-pihak yang merupakan penduduk negara yang berbeda. 

Sebagai contoh misalnya, toko buku Gramedia di Jakarta memesan buku-buku dari 

amazon.com melalui internet, ternyata kemudian buku-buku tersebut tidak pernah
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dikirimkan atau tibanya sangat terlambat, atau dikirim dengan salah alamat, yaitu 

misalnya menyimpang ke alamat lain, bahkan ke alamat di negara lain, misalnya ke 

Malaysia. Dalam kasus yang sedemikian ini, timbul suatu pertanyaan besar yaitu ke 

pengadilan manakah pihak Gramedia harus melakukan gugatannya? Ke pengadilan 

Indonesia atau ke pengadilan Amerika Serikat? Hukum mana yang harus 

diberlakukan oleh hakim, apakah hukum Indonesia ataukah hukum Aunerika Serikat?

Apabila yang diberlakukan adalah hukum dari negara dimana perbuatan itu 

dilakukan, maka akan sulit sekali untuk menentukan di negara mana perbuatan itu 

dilakukan. Apakah perbuatan itu dilakukan di Indonesia atau di Amerika Serikat,

A
/

mengingat transaksi itu terjadi di dunia maya yang tidak mengenal batas-batas

negara, maka sulit menentukan di negara mana peristiwa hukum itu terjadi. Karena 

transaksi itu terjadi di dunia maya, maka transaksi itu tidak dapat dikatakan terjadi di 

Amerika Serikat atau terjadi di Indonesia. Transaksi itu telah terjadi tidak di negara 

manapun juga, tetapi terjadi di dunia maya.

Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan masalah-masalah yang terletak dalam 

bidang Hukum Perdata Internasional, oleh karena hubungan-hubungan hukum yang 

terjadi karena transaksi e-commerce bukan saja akan merupakan hubungan-hubungan 

keperdataan nasional yang tunduk pada hukum perdata dari suatu negara tertentu 

(dalam hal Indonesia tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia),
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melainkan merupakan hubungan-hubungan keperdataan internasional yang termasuk 

ke dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.6

Selain itu permasalahan mengenai hukum dalam e-commerce masih menjadi 

tanda tanya karena belum adanya peraturan perundang-undangan Indonesia yang 

mengatur secara tegas dan jelas mengenai e-commerce, sehingga apabila terjadi 

sengketa dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Dari pertanyaan-pertanyaan diatas, maka berangkat dari keinginan untuk 

mengetahui mekanisme dari suatu transaksi e-commerce sekaligus ingin mengetahui

pilihan hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa e-commerce,

mendorong penulis untuk membuat suatu karya ilmiah dengan judul: “Analisis

Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce menurut Hukum

Perdata Internasional.”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme teijadinya 

Commerce (e-commerce)?

2. Hukum apakah yang digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam transakasi e- 

commerce bila salah satu pihak berasal dari negara luar?

transaksi menggunakan Electronic

6 Ibid., hlm.35
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C. Ruang Lingkup

Agar masalah yang dibahas tidak meluas, maka penulis membatasi ruang 

lingkup penelitian pada segi mekanisme terjadinya suatu transaksi e-commerce dan 

pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa e-commerce.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dengan jelas tentang mekanisme terjadinya suatu transaksi

e-commerce.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa dan pilihan hukum

yang dapat digunakan dalam sengketa e-commerce.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada disiplin ilmu hukum khususnya

tentang e-commerce dan bagaimana pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa

e-commerce ditinjau dari Hukum Perdata Internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan informasi dan masukan bagi peneliti khususnya dan 

mahasiswa umumnya mengenai mekanisme transaksi e-commerce.

b. Dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, khususnya di bidang Hukum 

Perdata Internasional, mengenai pilihan hukum yang dapat diambil terhadap 

penyelesaian sengketa dalam e-commerce.
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F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka 

metode menyangkut cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu 

yang bersangkutan.'

Metode Pendekatan1.

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, 

yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan

pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam

penulisan skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni yang bersumber

dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Sifat datanya 

adalah kualitatif, yang maksudnya adalah dengan menggali pengetahuan-pengetahuan 

mengenai e-commerce, ruang lingkup e-commerce, dan mengenai Hukum Perdata 

Internasional. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

7 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16.
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Sumber bahan hukum yang dipergunakan didapat dari perpustakaan yang

dalam hal ini:

a. Bahan hukum primer:

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dan relevan dengan materi 

penulisan ini.

b. Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

Bahan hukum yang digunakan penulis disini meliputi, literatur-literatur, hasil- 

hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah hasil para ahli, serta majalah, dan 

surat kabar yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder seperti kamus, indeks, dan ensiklopedia.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehruk pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

studi dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan penelusuran dan analisis terhadap 

sumber-sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dengan dibantu 

dengan bahan hukum tertier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah bahan-bahan 

hukum yang telah dibukukan dan termasuk dokumen pribadi yang bersifat arsip yang



J 10

berhubungan dengan materi objek yang diteliti yakni mengenai e-commerce dan

Hukum Perdata Internasional.

Analisis Data4.

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan 

baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan

data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang 

ringkas dan sistematis8, selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut

dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab

permasalahan dalam penelitian.

Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hlm.
29.
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