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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan penggunaan teknologi informasi, telekomunikasi dan 

kamputer telah mendorong pula berkembangnya berbagai transaksi melalui 

internet di berbagai aspek seperti E-commerce, E-bankin, E-trade, E-busines, E-

retailing dan sebagainya.1Sistem perdagangan elektronik juga membawa 

perubahan baru sebagai alat pembayarannya.Sistem pembayaran tidak lagi 

berbasis pada kertas, melainkan juga berlangsung secara elektronik (electronic 

money atau e-money). Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari sistem 

pembayaran berbasis kertas yang tidak lagi mendukung kebutuhan akan 

kecepatan, keamanan, privasi dan internasionalisasi sistem perdagangan 

elektronik itu sendiri.2Selain itu, dibandingkan dengan sistem pembayaran 

tradisional, sistem pembayaran elektronik memiliki beberapa kelebihan, antara 

lain efisiensi, transaksi yang terjamin, biaya yang lebih ekonomis, proteksi 

terhadap informasi yang sesitif, dan meningkatnya proteksi. 

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan jual beli online pada 

dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengiplikasikan 

inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Sesuai dengan asas 

kebebasan berkontrak sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata jo 1320 KUH Perdata jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

                                                        
1Amir Syamsuddin, Hukum siber, Jurnal Keadilan, Vol. 1. NO. 3, September 2001, Penerbit 
Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, hlm. 5. 
2Richard T. Watson, et al., Electronic Commerce. The Srategic Perpective (Orlando: The Dryden 
Press,2000), hlm. 34 
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Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dalam praktek tumbuh 

bermacam-macam perjanjian baru, Salah satunya adalah perjanjian jual beli yang 

dilakukan dengan menggunakan jasa internet. 

Akhir-akhir ini banyak forum yang menyediakan wadah dimana kelompok 

atau perorangan bertransaksi elektronik di bidang jual-beli, forum ini sering 

dikenal dengan nama singkat FJB (forum jual beli), di indonesia mulai banyak 

wadah untuk para calon penjual dan calon pembeli untuk berdagang sepertihalnya 

Kaskus FJB, Toko Bagus, Berniaga.com dan lain-lain. Kaskus FJB merupakan 

salah satu yang populer di indonesia, Kaskus FJB adalah penyedia jasa jual beli 

online yang dimana orang yang memiliki barang apa saja dapat membuat thread 

untuk menjual barangnya yang akan di jual. Demikian pula dengan orang yang 

ingin mencari sesuatu, tentu saja dapat membuat thread untuk mencari barang 

yang diinginkan.Konsepnya memang tidak berbeda jauh dengan situs-situs online 

yang menyediakan layanan jual beli lainnya.Transaksi dilakukan dengan landasan 

saling percaya dan pikiran positif antara penjual dan pembeli. 

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya 

menimbulkan beberapa permasalahan seperti pembeli yang seharusnya 

bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang 

dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran,dan yang paling sering terjadi adalah 

ketika pembeli dan penjual sudah mencapai kata sepakat untuk bertransaksi secara 

online dan pembeli membayar sejumlah dana yang telah di sepakati namun 

setelah proses ini berjalan dan dana masuk ke rekening pembeli ternyata pembeli 

tidak menyelesaikan tanggung jawabnya untuk mengirim barang atau jasa yang 
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telah dibeli oleh pembeli yang sudah mentfansfer dana yang di sepakati, hal ini 

yang sering orang katakan sebagai penipuan di forum jual beli online.3 

Namun seiring dengan perkembangannya, seringkali ditemukan kasus 

penipuan di Forum Jual Beli online khususnya Kaskus FJB.Namun hal ini tidak 

menyurutkan orang untuk berjualan atau membeli di Kaskus FJB.Maraknya 

penipuan ini membuat segelintir orang yang kreatif dan sudah berada lama di 

kaskus membuat sistem escrow atau sistem yang melibatkan pihak ketiga yang 

netral,sistem yang juga dikenal dengan nama Rekening Bersama atau RekBer. 

Jasa Rekening Bersama (RekBer) adalah perantara atau pihak ketiga yang 

membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online. Sebagai pembeli, anda 

tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa was-was ketika barang yang dibeli 

tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual tidak perlu bersusah payah 

membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan 

sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara online susah terjual. 

Maka untuk menjembatani penjual dan pembeli online, dibentuklah jasa Rekening 

Bersama.Sistem transaksi memakai Rekber di harapkan bisa menguragi resiko 

penipuan di FJB baik dari pidak pembeli dan pihak penjual.4 

Dalam hal ini kaitannya dengan rekber adalah banyak pula terjadi 

keterlambatan pengiriman uang ketika memang sudah terjadi kesepakatan antara 

pihak pembeli dan penjual terkait jual beli barang yang dilakukannya, namun 

dalam hal ini pihak ketiga juga memiliki tanggung jawab atas keterlambatan 

                                                        
3Lia Sautunnida, Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata 
dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Fakultas Hukum Universitas Syiah 
Kuala, 2008), hal. 1. 
4 http://jasarekber.blogspot.com/  Diakses pada tanggal 20 November 2013 pada pukul 
19.44 WIB 
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tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian baik yang dirasakan oleh 

penjual maupun pembeli. 

Salah satu kasus yang heboh adalah penipuan  REVAND875, yang sudah 

punya reputasi bagus sebagai penyelenggara  terpercaya di Kaskus tapi nyatanya 

melakukan penipuan juga dengan menggelapkan uang pengguna 

jasanya.Kemudian kasus rekber Langit putih.6Modusnya seorang melakukan 

transaksi jual beli online di FJB Kaskus.Kemudian pembeli meminta penjual 

menggunakan jasa. Setelah transaksi berjalan baru diketahui bahwa ternyata 

pembeli dan  pemilik jasa adalah sindikat penipuan.Sedikit contoh diatas 

menunjukkan betapa lemahnya perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa 

perantara perbankan dalam jual beli online. Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana pandangan dari 

segi hukum dan peranan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik dan KUH Perdata dalam jasa rekening bersama yang tidak 

berbadan hukum di Forum Kaskus, yang nantinya akan digunakan untuk 

menyusun penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SISTEM 

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI PIHAK KETIGA SECARA ONLINE 

PADA SITUS JUAL BELI KASKUS DALAM WEBSITE 

WWW.KASKUS.CO.ID DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF INDONESIA” 

 

 

                                                        
5http://www.kaskus.us/showthread.php?t=11082427 
6http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13213595 
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B.  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahn 

pokok yang akan di teliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli melalui perantara atau rekening 

bersama secara online dalam perspektif hukum positif Indonesia? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak ketiga apabila terjadi suatu sengketa 

dalam transaksi pembayaran melalui pihak ketiga secara online pada situs 

jual beli kaskus dikaitkan dengan undang-undang No.11 tahun 2008 

tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus kajian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitihan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana transaksi jual beli online yang 

memakai jasa rekening bersama dari sudut pandang hukum positif di 

indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan HUHPerdata 

dalam Mengatur sistem transaksi pembayaran melalui rekening 

bersamadalam situs jual beli kaskus yang saat ini semakin banyak 

peminatnya bahkan untuk mengetahui sejauh mana peranan hukum 

mengatur transaksi tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta pula memberikan 

sumbangsih pemikiran dalam mewujudkan sistem pembayaran secara 
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online yang aman dan terpercaya dalam situs jual beli kaskus yang 

memihak pada pembeli-pembeli melalui media internet di Indonesia. 

 

D.  Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitihan atas pokok bahasan yang di ambil yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan hukum diharapkan dapat dijadikan bahan kajian 

lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang 

berhubungan dengan keabsahan pembayaran secara online melalui pihak 

ketiga atau perantara dalam transaksi secara online di situs jual beli kaskus 

dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam penggunaan 

pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga secara online, serta 

memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum 

perdata, bisnis, perlindungan konsumen, dan cyberlaw di Indonesia.   

Bahkan bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat 

menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi 

pembaca supaya penelitian ini berguna untuk perkembangan ilmu 

pengetaahuaan dalam Hukum Bisnis khususnya yang berhubungan dengan 

Transaksi Pembayaran Melalui Pihak Ketiga atau Perantara secara online. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi penyedia jasa rekening bersama atau perantara dalam 

transaksi jual-beli elektronik secara online, hasil penelitian diharapkan 

dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan kepada pembeli atau penjual yang akan memakai jasa rekening 

bersama dan dapat menjadi kajian pemahaman tentang hak dan kewajiban 
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bagi penyedia jasa rekening bersama dalam situs jual-beli kaskus dapa saat 

ini.Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian 

diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang 

dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

Hasil penulisan juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pihak-pihak terkait termasuk masyarakat luas dalam hal penerapan hukum 

pada sektor Jual beli online dan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam proses penyusunan perundangan peraturan mengenai perlindungan 

konsumen yang melakukan pembayaran melalui pihak ketiga atau 

perantara secara online bahkan penelitihan ini secara praktis bermanfaat 

bagi : 

a. Bagi Penulis 

Penelitihan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (satu) di fakultas hukum 

universitas muhammadiyah malang dalam bidang hukum khususnya 

bidang hukum perdata dan bisnis. Agar pula dapat menambah 

pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis mengenahi 

perkembangan pengaturan sistem pembayaran melalui pihak ketiga 

secara online di indonesia. 

b. Bagi Masyarakat  

Dengan adanya penelitihan ini diharapkan masyarakat pengguna 

jasa pihak ketiga dalam bertransaksi secara online dalam situs kaskus 

lebih dapat memahami hak-hak mereka ataupun hak pihak yang lain 

dilihat dari segi hukum. Khususnya hukum perdata. 
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c. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dengan adanya penelitihan ini mahasiswa dapat 

memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam bidang transaksi 

pembayaran melalui pihak ketiga secara online dan dapat turut serta 

berkontribusi dalam memberikan wawasan hukum kepada mahasiswa. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Uraian serta pembahasan masalah menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif, Penelitian Hukum Normatif (yuridis 

normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum 

positif yang digunakan untuk mengatur transaksi jual-beli online di 

indonesia, khususnya sistem jual-beli yang memakai jasa rekening 

bersama. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir 

deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari 

sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar 

dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).7 

Metode pendekatan yuridis normatif di pilih oleh penulis karena 

metode ini di harapkan dapat mempermudah pengumpulan bahan 

hukum dan menghasilkan hasil penelitian yang memuaskan, karena 

metode ini sangat tepat  digunakan untuk meneliti permasalahan di atas, 

                                                        
7Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14. 
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pengumpulan bahan pustaka akan di lakukan dengan mengumpulkan 

beberapa konsep-konsep seperti konsep perjanjian, konsep jual-beli 

online dan asas-asas seperti asas kebebasan berkontrak serta prinsip-

prinsip yang di dapat dari literatur-literatur yang di pakai penulis.  

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Data atau bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini 

adalah bahan hukum primer dan sekunder.Data hukum primer yaitu 

bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan 

perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder yatu bahan 

hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku, jurnal, 

hasil, penelitihan, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Adapun 

penerapan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Merupakan jenis bahan hukum yang di dapat dari lapangan 

atau obyek utama yang sedang di teliti, Peneliti memperoleh data 

dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, 

data-data pengguna jasa rekening bersama dan penyedia jasa 

rekening bersama dan di tunjang dengan wawancara langsung 

dengan pemakai jasa rekening bersma dan pembuat jasa rekening 

bersama dalam situs jual beli kaskus. 

b.  Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri 

dari pustaka di bidang ilmu hukum, penelitian di bidang ilmu 

hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, 
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eksaminasi publik dan semua publikasi baik dari media cetak 

maupun elektronik. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yan digunakan dalam penulisan 

penelitihan hukum ini adalah melalui : 

a. Studi Kepustakaan. 

Studi kepustakaan, yaitu : penelitihan yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, 

literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang 

berhubungan dengan obyek yang diteliti, diantaranya : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik 

b. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi dengan mempelajari berbagai dokumen atau 

data mengenai sistem transaksi pembayaran melalui pihak ketiga 

secara online di indonesia. 

c. Wawancara 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

langsung maupun wawancara melalui pesan singkat, wawancara 

dipusatkan kepada narasumber, penyedia jasa dan pemakai jasa, 
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dimana penulis secara subyaktif mengambil sempel yang diambil 

dari hasil wawancara tersebut. 

 

4. Analisis Data 

Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitiahan 

ini adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu teknik analisa dengan 

cara mengumpulkan data yang diperoleh dan mudah diklasifikasikan 

ke dalam bentuk kategori yang berstruktur. 

F. Sistematika Penulisa 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan tugas 

akhir ini, maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan  sebagai 

berikut : 

a. BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

b. BAB II  : Dalam bab ini berisi tentang pengertian tentang tinjauhan umum 

dan kajian pustaka mengenai jual beli secara umum, jual beli online, jual 

beli menggunakan perantara pihak ketiga dan pendapat para ahli tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. 

c. BAB III :Dalam bab ketiga ini akan dijabarkan data-data hasil analisa 

penulisan berkeaan dengan permasalahan jual beli online melalui pihak 

ketiga dalam perspetif hukum positif indonesia dan penjelasan tentang 

tanggung jawab pihak ketiga dalam transaksi jual beli online melalui 

rekening bersama. 
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d. BAB IV :Bab ini merupakan bab terakhir atau dalam penulisan skripsi di 

sebut penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan hal-hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 


