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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Akhirnya sampailah penulis kepada bagian penutup yang merupakan 

bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dari beberapa pokok pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan, sebagai berikut : 

1. Perseftif hukum terhadap kerugian pada pelaksanaan perjanjian melalui 

rekening bersama pada forum Pekanbaru jual beli online (PJBO) 

menemui beberapa permasalahan diantara pihak yang melakukan 

perjanjian melalui rekening bersama. Permasalahan yang muncul diantara 

para pihak yaitu salah satu dari pihak yang ada dalam perjanjian tidak 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati sebelumnya. Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan 

perjanjian melalui rekening bersama yaitu para pihak melaksanakan apa 

yang telah diperjanjiakan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan 

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat sedangkan 

barang tersebut tidak bisa digunakan. Tidak adanya jaminan dari 

penyelenggara sistem elektronik yaitu pihak penjual maupun pihak 

rekening bersama untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal 

dan aman serta bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) 

Undang-undang ITE maka pihak yang dirugikan perlu perlindungan 

hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang ITE 
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dari perbuatan yang dilarang pada Pasal 27-37 diatur dalam PP No. 82 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

pada Pasal 49 perlindungan bagi pihak yang melakukan transaksi 

elektronik tercermin. 

2. Penyelesaian perselisihan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi 

elektronik diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-undang ITE. Para pihak 

yang dirugikan oleh penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan 

gugatan perdata perwakilan atau class action di Pengadilan Negeri 

sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-undang ITE. Para pihak yang 

dirugikan juga dapat menyelesiakan sengketa melalui lembaga 

penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan, seperti penyelesaian 

sengketa melalui Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi sebagaimana yang 

telah diatur pada Pasal 39 Undang-undang ITE. Penyelesaian sengketa 

yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli menggunakan 

rekening bersama pada Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) adalah 

Mediasi, pihak rekening bersama menjadi Mediator diantara pihak-pihak 

yang berselisih. 

 

B. Saran 

1. Pihak pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi elektronik 

harusnya beritikad baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya, agar 

tidak terjadi kerugian dikemudian hari kepada salah satu pihak baik 

pembeli ataupu penjual. Pihak pembeli hendaknya lebih cerdas dan 

cermat dalam memilih, meneliti dan menentukan barang dan/atau jasa 
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yang diperolehnya, serta lebih menanamkan prinsip kehati-hatian dalam 

bertransaksi elektronik. Pihak penjual hendaknya lebih mengutamakan 

prinsip tranparasi kepada pihak pembeli dalam menawarkan barang 

dan/atau jasa dengan memberikan informasi yang jelas dan detail. Bagi 

pihak rekening bersama agar lebih memperhatikan transaksi elektronik 

yang di perjanjiakan kepada pihak pembeli dan penjual agar tidak terjadi 

perselisihian. 

2. Para pihak yang menyelesaikan perselisihan, hendaknya terlebih dahulu 

menyelesaikan melaui mediasi atau penyelesaian secara alternatif 

diantara pihak yang berselisih agar nantinya tidak terjadi sengketa di 

pengadilan. Apabila harus dilakukannya penyelesaian di Pengadilan 

hendaknya para pihak dapat menyelsaikan secara damai sebelum 

dilakukanya di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa harus dilakukan di 

Pengadilan seharusnya para penegak hukum dapat menimbang rasa 

keadilan dalam memberikan keputusan. 


