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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan 

pencarian data, dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar,  untuk memberi 

pelayanan, untuk melakukan transaksi bisnis. Teknologi informasi telah 

mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam 

melakukan transaksi bisnis.
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 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.
2
 Kini internet sudah 

menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan 

perdagangan atau bisnis yang di kenal dengan transaksi e-commerce.
3
 

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 
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melalui online,
4
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 (FJB.EG) 

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.
5
  

Melalui transaksi e-commerce yang terdapat di dalam salah satu  situs yaitu 

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 
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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 

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 
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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. 

  Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi 

dan transaksi elektronik (UU ITE) mengatur “bahwa penyelenggaraan sistem 

elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, 

orang, badan usaha dan/atau masyarakat”. Dalam hal ini penyelenggara 

sistem elektronik adalah FJB.EG dan Rekber. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) 

UUITE mengatur “bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus 

menyelenggarakan sistem electronik secara andal dan aman serta 

bertanggung jawab terhadap beroprasinya sistem elektronik sebagaimana 

mestinya”.
6
 

Permasalahan lainnya dengan pemakaian jasa rekening bersama (rekber) 

tersebut ketika seorang rekber melakukan wanprestasi yang dapat merugikan 

para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. seseorang cukup bergabung 

sebagai member pada situs www.facebook.com/groups/FJB.EG/REBORN/ 

untuk menjadi rekber. Prosedur yang dilakukan oleh seorang rekber belum 

tentu sepenuhnya benar dan bukan hal yang tidak mungkin seorang rekber 

mengisikan identitas palsu. FJB.EG sendiri tidak memiliki data yang dapat 

mengetahui apakah identitas tersebut asli atau palsu dan FJB.EG tidak 

                                                           
6
 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi 

elektronik. 

http://www.facebook.com/groups/FJB.EG/REBORN/


5 
 

 

bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa 

rekening bersama. 

 Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online e commerce  

yang seharusnya menjamin keamanan berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUITE 

“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem 

elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperasinnya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya” masih terbuka 

kemungkinan terjadi wanprestasi, dengan penjabaran dan masalah di atas maka 

penulis mengangkat penelitian berjudul “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)” 

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu di lakukan agar tidak terlalu 

luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan di samping itu juga 

untuk mempermudah melaksanakan penelitian dalam hal studi kasus hanya di 

batasi di lingkup wilayah kota surakarta. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap 

permasalahan yang  akan  dibahas serta untuk lebih mengarahkan 

pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut : 
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1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening 

bersama pada Forum Jual Beli Equip Gaming ? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi para pihak yang menggunakan 

jasa rekening bersama? 

D. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari suatu penelitian menggambarkan hasil akhir yang nantinya 

akan muncul dan merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk 

mengetahui keabsahan perjanjian jual beli secara online dan perlindungan 

hukum terhadap para pihak yang menggunakan jasa rekening bersama. 

E. Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut 

memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca baik secara teoritis 

maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya, terkhusus pada bidang hukum perdata. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

terkait permasalahan yang terjadi dalam praktek perjanjian terutama 

masalah jual beli online  

2. Manfaat Praktis 
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Sebagai sarana untuk memberikan solusi bagi semua pihak yang terkait 

dengan masalah serta memberikan jawaban terhadap permasalahan perjanjian 

jual beli online secara rekening bersama. 

F. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 . 

  

  

  

 

 

Keterangan :  

Berdasarkan dari bagan di atas, suatu transaksi jual beli online terdapat para 

pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli sebelum mengadakan 

suatu transaksi jual beli online kedua belah pihak harus melakukan perjanjian 

terlebih dahulu, perjanjian tersebut dilakukan melalui forum jual beli online. 

Dalam perjanjian yang diatur di buku III KUHPerdata dan para pihak harus 

memenuhi syarat syahnya perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata. 

Perjanjian Jual Beli Online 

Syarat Sahnya Perjanjian 

Rekber Pembeli Penjual 

Perlindungan Hukum 
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Dalam transaksi jual beli online tersebut terdapat adanya penyelenggara sistem 

elektronik yang disini disebut dengan Rekber atau FJB.EG,diatur pada pasal 1 

angka 6 , pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Dalam perjanjian 

jual beli online para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata “Supaya terjadi persetujuan yang sah, 

perlu dipenuhi empat syarat : 

1. Kesepakatan mereka yang mnegikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

4. Suatu sebab yang tidak dilarang” 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik    

Pasal 1 angka 6 

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik  

oleh penyelenggara negara,orang,badan usaha dan/atau masyarakat” 

Pasal 15 ayat (1) 

Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem 

Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 

beroperasinnya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 

 Pelaksanaan dalam transaksi jual beli secara online ini dalam 

prakteknya masih menimbulkan permasalahan jika pihak dalam jual beli 

melalui internet adalah masih dibawah umur, hal ini mungkin sering terjadi 
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karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet juga tidak 

mudah. Permasalahan lainnya yaitu dengan penggunaan jasa rekber yang 

seharusnya seorang rekber dapat dipercaya tetapi muncul adanya wanprestasi 

yang justru merugikan para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. maka 

dari itu penjual maupun pembeli pada transaksi jual beli online ini 

memerlukan perlindungan hukum atas apa yang telah dirugikan dari pihak 

rekber. 

G. Metode Penelitian  

 Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut :  

1. Metode pendekatan  

 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.
7
 

2. Jenis  penelitian  

 Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait 

dengan obyek yang diteliti, yaitu mendiskripsikan tentang perjanjian jual beli 

online situs www.facebook.com/groups/FJB.EG/REBORN/ dari pembeli 

(buyer) dengan penjual (seller) secara rekening bersama (rekber) apakah sudah 

memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata. 
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3. Lokasi penelitian  

 Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian 

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

Serengan Surakarta. 

4. Sumber dan jenis data  

 Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua 

sumber yang berbeda yaitu :  

a. Data Primer   

 Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang 

berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang 

dimaksudkan  untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan 

arti dari data sekunder yang ada. Data primer ini pada 

pelaksanaanya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data 

sekunder. 

b. Data Sekunder 

 Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang 

merupakam data utama yang berupa perjanjian antara pembeli dan 

penjual di Forum Jual Beli Equip Gaming. 

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Studi kepustakaan  

 Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

yang dilakukan dengan cara mencari, menginvetarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan 

data-data sekunder yang lain, terkait dengan objek yang dikaji. 
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 Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form 

dokumentasi yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang 

berbentuk format-format khusus yang dibuat untuk menampung 

segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan. 

b. Wawancara  

 Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, 

yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara antara kedua 

belah pihak yakni penjual dan pembeli secara bebas terpimpin, 

dengan beberapa pihak yang dipandang memahami objek yang 

diteliti.  

6. Metode Analisa Data 

 Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

metode kualitatif, yakni memusatkan perhatiannya pada prinsip-

prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang 

ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-

gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari 

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku.
8
 

H. Sistematika skripsi  

 Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis hanya membahas 

terbatas pada hal-hal yang tercantum pada bab-bab yang dikemukakan yaitu :  

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

E. Kerangka Pemikiran  

F. Metode Penelitian  

G. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Perjanjian jual beli pada umunya   

1. Pengertian Perjanjian jual beli  

2. Subjek perjanjian jual beli 

3. Objek perjajian jual beli  

4. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli 

5. Perjanjian jual beli online (E-commerce)  

B. Jual Beli Online (E-commerce) dalam Perspektif Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian dan Subjek Perlindungan Konsumen 

2. Hak dan Kewajiban Perlindungan Konsumen 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Forum jual beli (FJB.EG) dan rekening bersama (Rekber) pada situs 

www.facebook.com/groups/FJB.EG/REBORN/ 

B. Keabsahan Perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama 

dalam Forum jual beli equip gaming  

http://www.facebook.com/groups/FJB.EG/REBORN/
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C. Perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa rekening 

bersama 

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

  


