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PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE MELALUI REKENING 

BERSAMA DALAM FORUM JUAL BELI EQUIP GAMING 

(PERSPEKTIF UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN UU 

PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999)  

Abstrak  
 

Penelitian ini dilakukan dengan Tujuan Untuk mengetahui keabsahan perjanjian 

jual beli secara online dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang 

menggunakan jasa rekening bersama.Penelitian yang di gunakan bersifat 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis.Data yang di peroleh melalui 

penelitian terhadap Forum jual beli equip gaming yang terletak di lokasi penelitian 

pada Forum Jual Beli Equip Gaming Solo Raya yang berada di kecamatan 

Serengan Surakarta,Jawa Tengah. dengan metode pengumpulan data melalui studi 

dokumen dan lapangan.teknis analisis data penelitian ini adalah analisis data 

bersifat kualitatif.hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Jual Beli Online 

melalui Rekening Bersama dalam Forum Jual Beli Equip Gaming telah memenuhi 

syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata berupa adanya kesepakatan, 

kecakapan, suatu hal terntentu, suatu sebab yang halal. Walaupun dalam 

kecakapan belum terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu batal melainkan dapat 

dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengajukan untuk dibatalkan perjanjian 

yang disepakati. Sedangkan pada perlindungan hukum yang dilakukan oleh admin 

FJB.EG jika terjadi kesalahan pada transaksi jual beli dengan menggunakan jasa 

rekening bersama antara para pihak maka akan diberlakukan banned permanent 

terhadap akun maupun id para pihak yang terbukti melakukan wanprestasi. 

Kata Kunci : Perjanjian, Jual beli, Equip Gaming,Perlindungan Hukum. 

 

Abstract 
 

This research was conducted with the aim of knowing the validity of online 

buying and selling agreements and legal protection for parties using joint account 

services. The research used was descriptive using a juridical approach. Data 

obtained through research on Forum buying and selling gaming equipment located 

at the research site at the Solo Raya Equip Gaming Buying and Selling Forum 

located in the Serengan sub-district of Surakarta, Central Java. with the method of 

data collection through document and field studies. the technique of data analysis 

of this study is qualitative data analysis. the results of the study indicate that the 

Online Sale and Purchase Agreement through the Joint Account in the Equip 

Gaming Buying and Selling Forum fulfills the legal requirements of Article 1320 

Civil Code in the form of an agreement skills, certain things, a reason that is 

lawful. Even though the skills have not been fulfilled, not making the agreement 

null and void but it can be canceled by one of the parties who proposed to cancel 

the agreed agreement. While for legal protection carried out by the admin of 

FJB.EG, if there is an error in the sale and purchase transaction by using a joint 

account service between the parties, then there will be a permanent ban on the 

accounts and IDs of the parties proven to be defaulting. 

Keywords: Agreement, Buying and selling, Equip Gaming, Legal Protection. 
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu sering 

disebut internet, kegiatan di internet tidak dapat berlangsung apabila tidak di 

dukung oleh suatu sistem telekomunikasi. Kini internet sudah menjadi 

permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis 

yang di kenal dengan transaksi e-commerce. Transaksi jual-beli e-commerce juga 

merupakan suatu kontrak jual beli yang sama dengan jual beli yang biasa 

dilakukan masyarakat. Hanya saja pada transaksi e-commerce, media yang 

dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan 

ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui online, adanya komunikasi jarak 

jauh dimana siapapun dan dari manapun dapat mengakses website.Banyak situs-

situs yang digunakan oleh masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. 

Ada situs-situs yang mewajibkan penggunanya untuk menjadi anggota (member) 

terlebih dahulu,  tetapi juga ada yang tidak. Salah satunya yaitu Forum Jual Beli 

Equip Gaming dalam situs www.facebook.com/groups/FJB.EG.REBORN/ equip 

gaming adalah alat-alat yang digunakan untuk mengoprasikan pada komputer, dan 

dalam FJB.EG sekarang memiliki kurang lebih 24 ribu anggota. Salah satu 

keunggulan FJB.EG adalah menawarkan segala macam barang equip gaming 

mulai dari murah sampai yang mahal, yang masih baru atau bekas diperjual 

belikan oleh para anggotanya. Barang-barang dalam FJB.EG antara lain alat-alat 

gaming seperti mouse,  keyboard, headset, mousepad, tas gaming dan lain-

lain.Transaksi yang dilakukan secara online berbeda dengan berbelanja di dunia 

nyata atau toko biasa,  toko online dilayani oleh mesin internet.  Melalui e-

commerce situs www.facebook.com/groups/FJB.EG/REBORN/ dimana pihak 

pembeli (buyer) mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli 

mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang 

diinginkan, buyer mengirim penawaran dalam halaman penjual tersebut, 

kemudian menghubungi penjual (seller). Setelah melakukan tawar menawar dan 

terjadi kesepakatan maka seller dan buyer akan menentukan mekanisme 

pembayaran.Mekanisme pembayaran yang dilakukan adalah pembeli (buyer) 

melakukan transfer sejumlah uang kepada penjual (seller). Setelah buyer 

http://www.facebook.com/groups/FJB.EG.REBORN/
http://www.facebook.com/groups/FJB.EG/REBORN/
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melakukan transfer uang maka seller mengirim barang kepada buyer. Namun 

pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki resiko yang tinggi dan 

kemungkinan terjadi penipuan. Ada berbagai mekanisme selain transfer seperti 

cash on delivery (COD), dan rekening bersama (rekber). Cash on delivery adalah 

suatu sistem jual beli dengan cara face to face atau bertatap muka, sehingga dapat 

mengecek kondisi barang dan kelengkapan, lalu negosiasi kemudian baru 

melakukan pembayaran. Rekber adalah adanya pihak ketiga atau perantara yang 

dipercaya membantu keamanan dan kenyamanan bertransaksi online oleh 

pembeli. 

Pelaksanaan dalam jual beli online menimbulkan persoalan hukum baru, dalam 

prakteknya yang menimbulkan beberapa permasalahan. Misalnya pembeli yang 

seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga barang atau jasa 

yang di belinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak 

melaksanakan tanggung jawab dalam jual beli sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan dan mendapatkan ganti 

rugi. Jika melihat dari adanya salah satu syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 

KUHPerdata.Permasalahan lainnya adalah dengan penggunaan jasa rekber yang 

sebagian besar digunakan saat ini. Rekber sendiri hadir pada tahun 2017 ketika 

jual beli secara online di FJB.EG semakin ramai dan juga diiringi dengan 

penipuan-penipuan. Pemilik jasa rekber yaitu admin atau bisa siapapun asal 

menjadi anggota dan dapat dipercaya dalam FJB.EG. Seorang rekber dapat 

menangani transaksi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah dan rekber 

memperoleh fee tergantung besarnya transaksi pelangganya. 

 Permasalahan lainnya dengan pemakaian jasa rekening bersama (rekber) 

tersebut ketika seorang rekber melakukan wanprestasi yang dapat merugikan para 

pihak dalam perjanjian jual beli tersebut Berdasarkan latar belakang dari uraian di 

atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.Pertama Bagaimana 

keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada Forum Jual 

Beli Equip Gaming? Kedua, Bagaimana Perlindungan Hukum bagi para pihak 

yang menggunakan jasa rekening bersama?  
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Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama,Untuk mengetahui keabsahan 

perjanjian jual beli secara online Kedua, perlindungan hukum terhadap para pihak 

yang menggunakan jasa rekening bersama.Selanjutnya manfaat penelitian ini 

adalah Pertama,  Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangasih 

walaupun sedikit,terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum. Kedua,  Penelitian ini di harapkan dapat memberi 

informasi sebagai literature maupun referensi yang dapat di jadikan acuan 

khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari hukum,untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. METODE  

Metode pendekatan yang di gunakan adalah Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan empiris yaitu Penelitian hukum empiris istilah lain 

yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan,adalah penelitian yang 

bersifat deskriptif. peneliti mengambil lokasi penelitian pada Forum Jual Beli 

Equip Gaming Solo Raya yang berada di kecamatan Serengan Surakarta,Jawa 

Tengah. Adapun jenis data yang di sajikan dalam penelitian ini adalah jenis data 

primer dan data sekunder, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan Proses analisis data 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Keabsahan jual beli secara Online Melalui Rekening Bersama Dalam 

Forum Jual beli Equip Gaming  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 23 

September 2018, di Forum Jual Beli Equip Gaming Solo Raya kecamatan 

Serengan, Surakarta. Jual beli online (e-commerce) yang pada dasarnya sama 

dengan jual beli pada umumnya, dimana jual beli terjadi ketika para pihak telah 

sepakat mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang 

dan jasa tersebut. Jual beli secara online dengan jual beli pada umumnnya 

(konvensional) sebenarnya sama saja tetapi yang membedakan hanya pada media 

yang digunakan, pada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung 
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atau bertatap muka di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang 

diperjualbelikan serta harga atas barang dan jasa, sedangkan pada jual beli online 

(e-commerce) media yang di gunakan adalah internet, karena internet sebagai 

media utama untuk proses bertransaksinya jual beli (e-commerce). Proses pada 

transaksi perdagangan ini tidak perlu bertemu langsung atau bertatap muka, hanya 

cukup melalui media internet dan melakukan tawar menawar untuk menyepakati 

harga barang yang diperjualbelikan.Perjanjian jual beli secara online melalui 

rekening bersama pada Forum Jual Beli Equip Gaming ini tidak berbeda dengan 

jual beli secara online pada umumnya, yang membedakan adalah dengan adanya 

pihak ketiga sebagai perantara yaitu rekening bersama yang dikenal dengan istilah 

rekber. Para pengguna jasa rekber ini bisa siapapun asal menjadi anggota dalam 

grup FJB.EG, dan untuk menjadi jasa rekber yang dulunya hanya cukup menjadi 

anggota saja namun sekarang sudah diperbaharui dengan ketentuan yang baru 

dimana yang menjadi jasa rekber ialah ADMIN sendiri dan tidak boleh anggota 

atau orang lain sehingga para pengguna jasa rekening bersama dalam bertransaksi 

dijamin keamanannya oleh admin penyedia jasa rekber. 

Dalam transaksi jual beli online melalui rekening bersama pada Forum Jual 

Beli Equip Gaming ini, yang menawarkan suatu barang adalah pihak seller dalam 

hal ini memposting barang dan jasa yang di jual pada FJB.EG. Barang atau jasa 

yang diposting dapat dilihat oleh siapa saja, jika calon buyer melihat dan tertarik 

untuk melakukan pembelian maka buyer tersebut akan mengkomen pada 

postingan seller, setelah itu buyer akan mengirimkan pesan atau menelepon ke 

nomor seller tersebut. Mengapa harus mengirimkan pesan atau menelepon kepada 

seller, karena umumnya seorang seller mencantumkan nomer handphone yang 

dapat dihubungi. Kemudian setelah terjadi kesepakatan mengenai harga barang 

atau jasa tersebut maka seller dan buyer akan memilih rekber mana yang ingin 

digunakan. Jika kedua belah pihak sudah menyepakati menggunakan rekber yang 

di pilih maka jasa rekber atau admin akan menerangkan hal-hal atau persyaratan 

dalam penggunaan rekber. Pertama-tama buyer mengirimkan uang ke rekening 

rekber yang dipilih, setelah itu rekber mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada 
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seller bahwa uang yang di kirim telah diterima oleh rekber kemudian rekber akan 

meminta seller untuk mengirimkan barang. 

Berdasarkan sesi wawancara Permasalahan yang muncul pada penjelasan 

ilustrasi diatas dalam perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama 

yaitu kapan kesepakatan tersebut terjadi. Dan permasalahan lain mungkin terjadi 

dari cacatnya kehendak seperti penipuan, kekhilafan dan penyalahgunaan 

keadaan. Pada transaksi jual beli jual beli online melalui rekening bersama ini, 

penulis berpendapat adanya hal yang diminimalisir karena pada jual beli seorang 

pembeli harus dilindungi kepentingannya apabila suatu barang yang telah di beli 

dari penjual ternyata tidak sesuai dengan kenyataan nya yang telah di 

informasikan mengenai kondisi barang serta gambar. Barang yang sudah di terima 

oleh pembeli dapat dilakukan dengan pengembalian apabila barang tersebut tidak 

sesuai, dan uang yang dikirim oleh pembeli kepada rekber akan di kembalikan 

dengan dikurangi biaya rekber sampai ada konfirmasi dari penjual bahwa barang 

yang diretur telah sampai. 

Para pengguna rekening bersama baik seller dan buyer mengatakan dalam 

bertransaksi pada Forum Jual Beli Equip Gaming memafaatkan postingan pada 

forum jual beli dan chat personal. Kemudian terjadinya kesepakatan tersebut pada 

saat buyer menyetujui harga yang di berikan oleh seller. Dalam hal tersebut 

terdapat beberapa calon buyer, maka dengan siapa yang pertama mengkomen dan 

kesepakatan dibuat tercantum pada komenan pada postingan yang berisikan 

persetujuan harga dari seller dengan buyer, kemudian akan mendapat konsfirmasi 

melalui chat personal sedangkan calon pembeli yang lain akan melihat postingan 

pada forum berisikan pemberitahuan bahwa barang yang diposting sudah terjual. 

Setelah mendapatkan chat personal tersebut maka seller dan buyer akan memilih 

jasa rekber yang akan digunakan. Dalam pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan 

bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat kontrak adalah ; 

a. Anak yang dibawah umur atau belum dewasa 

b. Orang-orang yang dibawah pengampuan 

c. Perempuan yang telah kawin 
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Pada persyaratan sahnya perjanjian diatas, jika dalam  jual beli 

konvensional keadaan nyata menurut penulis, orang yang sekali pun tak cakap 

melakukan transaksi. Seperti anak-anak SMP yang baru berumur 12 tahun 

membeli minum di suatu warung, hal ini tentu tidak dilarang oleh warung. Selama 

pada transaksi tidak ada kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak, terutama 

pada pihak pembeli (anak SMP) maka transaksi yang dilakukan dianggap sah. 

Kejadian diatas sama halnya dengan transaksi jual beli online. Karena pada 

dasarnya akan semakin sulit dalam menentukan apakah dalam melakukan 

perjanjian tersebut para pihak telah memenuhi kecakapan. Dan dalam hal ini juga 

para pihak yang melakukan transaksi tidak bertemu secara langsung tetapi hanya 

melalui online atau dengan media internet, sehingga satu pihak tidak dapat 

mengetahui bahwa bagaimana kondisi fisik pihak yang lainnya. 

Dalam Forum Jual Beli Equip Gaming untuk bertransaksi baik dari seller 

maupun buyer dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena pada situs 

www.facebook.com/groups/FJB.EG.REBORN/ ,seseorang siapa saja yang ingin 

menjadi anggota cukup hanya bergabung pada group forum jual beli. Dari 

penelitian ini yang telah dilakukan penulis, perjanjian jual beli secara online 

melalui rekening bersama dalam FJB.EG adalah sah karena telah memenuhi 

keempat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata 

berupa kesepakatan pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang 

halal. Meskipun dalam kecakapan belum terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu 

batal melainkan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengajukan untuk 

dibatalkan perjanjian yang disepakati. 

3.2 Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Menggunakan Jasa 

Rekening Bersama. 

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 23 

September 2018, di Forum Jual Beli Equip Gaming Solo Raya kecamatan 

Serengan, Surakarta. Dalam Hubungan hukum pada jual beli konvensional yang 

hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Hubungan hukum dari 

perjanjian ini menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban penjual 

maupun pembeli. Apabila perjanjian jual beli dalam konvensional, pembeli atau 

http://www.facebook.com/groups/FJB.EG.REBORN/
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juga disebut dengan konsumen memiliki hak dan kewajiban begitupun dengan 

penjual atau pelaku usaha yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan UUPK. Adapun hak 

dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal (4) dan (5) sedangkan hak dan 

kewajiban pelaku usaha diatur pada pasal (6) dan (7) UUPK. 

Dari adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang telah diatur dalam 

undang-undang Perlindungan Konsumen sudah terlihat jelas hubungan hukum 

antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan hukum yang terjadi dalam 

perjanjian jual beli antara para pihak yaitu penjual atau pelaku usaha menyerahkan 

barang yang di jual kepada pembeli atau konsumen, begitu juga dengan 

penyerahan pembayaran sesuai nilai yang disepakati. Dan jika terdapat salah satu 

pihak yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak 

tersebut telah melakukan ingkar janji atau sering disebut dengan wanprestasi.  

Sedangkan jika perjanjian jual beli tersebut dilakukan dengan cara online 

melalui rekening bersama pada Forum Jual Beli Equip Gaming yaitu melibatkan 4 

pihak, seller, buyer, rekber , FJB.EG namun pihak yang terlibat langsung dalam 

jual beli adalah buyer, seller dan rekber. FJB.EG sendiri tidak terlibat secara 

langsung dalam transaksi, hanya saja FJB.EG berperan sebagai penyedia tempat 

serta mempertemukan untuk bertransaksi oleh ketiga pihak tersebut yaitu buyer, 

seller, dan rekber. 

Pada jual beli online melalui rekening bersama pada Forum Jual Beli 

Equip Gaming ini terdapat adanya 3 hubungan hukum yang terjadi yaitu 

hubungan hukum antara seller dan buyer, hubungan hukum seller dengan rekber, 

serta hubungan hukum buyer dengan rekber. Penjelasan dari 3 hubungan hukum 

antara lain sebagai berikut : 

1) Dalam hubungan hukum antara seller dan buyer mengakibatkan akibat 

hukum berupa hak dan kewajiban seller sebagai pelaku usaha 

sedangkan hak dan kewajiban buyer sebagai konsumen. 

2) Dalam hubungan hukum antara seller dan rekber mengakibatkan hak 

dan kewajiban seller sebagai konsumen sedangkan hak dan kewajiban 

rekber sebagai pelaku usaha. 
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3) Dalam hubungan hukum antara buyer dan rekber mengakibatkan hak 

dan kewajiban buyer sebagai pelaku usaha sedangkan hak dan 

kewajiban rekber sebagai konsumen. 

Dapat diketahui bahwa terlihat secara jelas seller atau penjual jika 

dikaitkan dengan buyer atau pembeli , seller sebagai pelaku usaha sedangkan 

buyer sebagai konsumen. Kemudian jika seller dengan rekber , maka seller 

sebagai konsumen sedangkan rekber sebagai pelaku usaha dikarenakan bahwa 

seller telah menggunakan pihak ketiga sebagai perantara dalam melakukan 

transaksi jual beli, yaitu perantara rekening bersama sebagai penyedia jasa yang 

menjamin keamanan dalam bertransaksi baik di dunia maya atau dengan cara 

online. 

Jika mengenai penggunaan jasa rekening bersama yang digunakan untuk 

menjamin keamanan para pihak dalam bertransaksi dan kesepakatan telah 

tercapai, maka ada peristiwa hukum yang terjadi, sebagai berikut : 

1) Buyer mentransferkan dana dan biaya rekber ke nomor rekening rekber 

atau admin, setelah dana diterima rekber maka melakukan konfirmasi 

terhadap seller untuk mengirimkan barang yang disepakati kepada buyer. 

Jika seller tidak melakukan pengiriman setelah adanya konfirmasi dari 

rekber maka buyer dapat meminta penjelasan kepada seller atau buyer 

dapat meminta kembali dana yang ditransfer tersebut dengan dikurangi 

biaya rekber apabila tidak ada penjelasan mengenai pengiriman barang 

dari seller. 

2) Seller dengan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman yang telah 

disepakati dengan buyer. Seller wajib menyimpan bukti pengiriman dan 

seller memberitahukan bukti pengiriman kepada buyer maupun rekber. 

Apabila barang yang dikirim telah sampai, buyer melakukan pemeriksaan 

terhadap barang, apabila telah sesuai dengan yang disepakati maka buyer 

melakukan konfirmasi terhadap rekber. Jika barang tersebut tidak sesuai 

dengan kesepakatan, buyer berhak meminta kepada rekber untuk menunda 

pencairan dana kepada seller. 
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3) Setelah adanya konfirmasi dari buyer, rekber melakukan pencairan dana 

kepada seller, dimana dana tersebut sudah dikurangi untuk biaya rekber. 

Apabila rekber tidak melakukan pentransferan dana maka seller meminta 

penjelasan kepada rekber mengenai alasan tidak dicarikannya dana. 

Dari penjelasan diatas mengenai alur transaksi menggunakan jasa rekening 

bersama dapat diketahui adanya beberapa peristiwa hukum dan dalam setiap 

peritiwa hukum memiliki akibat hukum apabila satu pihak tidak melakukan apa 

yang telah diperjanjikan. Janji antara para pihak disebut juga sebagai prestasi yang 

wajib dipenuhi oleh para pihak. Suatu janji atau prestasi yang telah disepakati 

mengikat oleh para pihak sama halnya dengan mengikatnya undang-undang, 

dengan ini para pihak jika tidak menepati janjinya maka dianggap sama dengan 

melanggar undang-undang. Ada beberapa cidera janji atau wanprestasi antara lain 

: prestasi tidak dipenuhi sama sekali, telambat memenuhi prestasi, berprestasi 

tidak sebagaimana mestinya. 

Apabila terdapat salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan, maka pihak 

yang dirugikan dapat menuntut karena dalam perjanjian tidak menepati janji 

tersebut pihak dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut : 

1) Menuntut Pemutusan perjanjian 

2) Menuntut Pemenuhan perjanjian  

3) Menuntut pengganti kerugian 

4) Menuntut Pembatalan perjanjian dan pengganti kerugian 

5) Menuntut pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi.  

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa dalam transaksi jual beli secara online 

melalui rekening bersama apabila terjadi adanya wanprestasi, dari pihak admin 

FJB.EG akan memblokir jika terbukti oleh para pihaknya dalam bertransaksi 

dengan melakukan wanprestasi. Baik itu dari seller, buyer maupun yang menjadi 

rekber, jika ada pihak yang merasa dirugikan maka akan ada pemberitahuan dari 

admin FJB.EG. mengenai tindak lanjut dari admin FJB.EG setelah adanya laporan 

tersebut yang dilakukan adalah admin akan membanned secara permanent akun 

atau id pihak yang telah melakukan kesalahan atau wanprestasi sehingga akun/id 

tersebut tidak dapat digunakan dan tidak lagi bergabung dalam Forum Jual Beli 
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Equip Gaming. Karena mengenai identitas para pelaku tidak dapat ditemukan 

mana yang asli dan mana yang palsu sehingga sulit dilacak, serta dalam 

bertransaksi jual beli secara online ini biasanya dicantumkan nama pemilik dari 

rekening tersebut tetapi dari pihak admin sendiri juga sulit untuk menelusuri lebih 

lanjut dengan adanya nama pemilik rekening karena bukan hak dari pihak admin 

jika terkait dengan identitas kerahasiaan dari bank yang digunakan. 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab permasalahan yang telah terdapat diatas, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Perjanjian Jual Beli Online melalui 

Rekening Bersama dalam Forum Jual Beli Equip Gaming telah memenuhi syarat 

sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata berupa adanya kesepakatan, 

kecakapan, suatu hal terntentu, suatu sebab yang halal. Walaupun dalam 

kecakapan belum terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu batal melainkan dapat 

dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengajukan untuk dibatalkan perjanjian 

yang disepakati. Karena suatu kecakapan adalah tergolong dalam syarat yang 

subjektif dimana jika syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perjanjian maka tidak 

menyebabkan perjanjian itu tidak sah tetapi perjanjian dapat dibatalkan.Kedua, 

Mengenai perlindungan hukum para pihak yang telah menggunakan jasa 

(rekening bersama) atau perantara pihak ketiga dalam bertransaksi pada dasarnya 

diatur pada UUPK yang mengenai hak konsumen pada pasal (4) yaitu 

mendapatkan barang atau jasa yang sesuai kondisi, mendapatkan informasi yang 

jelas mengenai barang, mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya serta 

mendapat ganti kerugian. Mengenai hak bagi pelaku usaha yang diatur pada pasal 

(6) yaitu menerima pembayaran yang telah disepakati, mendapatkan perlindungan 

terhadap konsumen yang memiliki itikad buruk, mendapatkan pembelaan hak 

yang sepatutnya. Mengenai kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal (7) yaitu 

melakukan dengan itikad baik, memberi informasi yang benar, jelas serta jujur 

mengenai barang, memberikan jaminan atau garansi pada barang, memberikan 

ganti kerugian atas barang yang diperdagangkan. Sedangkan pada perlindungan 

hukum yang dilakukan oleh admin FJB.EG jika terjadi kesalahan pada transaksi 
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jual beli dengan menggunakan jasa rekening bersama antara para pihak maka akan 

diberlakukan banned permanent terhadap akun maupun id para pihak yang 

terbukti melakukan wanprestasi. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas maka dapat diberikan sumbangan 

saran sebagai berikut: 

Pertama Dalam hal melakukan transaksi jual beli pada Forum Jual Beli Equip 

Gaming dengan menggunakan jasa pembayaran melalui rekening bersama 

ataupun transfer melalui sesama rekening bagi para pihak, baik seller (penjual) 

maupun buyer (pembeli) di tuntut untuk berhati-hati dan selalu memeriksa apakah 

jasa yang digunakan aman serta memperhatikan tata cara dengan peraturan yang 

telah dibuat oleh admin FJB.EG karena semua keputusan mutlak dipegang oleh 

admin grup Forum Jual Beli Equip Gaming. 

Kedua Berkaitan dengan cara bertransaksi menggunakan e-commerce, bahwa 

harus adanya sosialisasi dari pemerintah agar transaksi dalam e-commerce lebih 

aman sehingga para pengguna maupun masyarakat dapat memahami, mengetahui 

dan melakukan transaksi e-commerce sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sehingga selama penerapannya tidak terjadi kendala. 
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