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ABSTRAK 

 

Fariz Fadillah Afdhal, (2018): Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui 

Rekening Bersama Pada Forum Pekanbaru 

Jual Beli Online. 

 

 Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) memberikan kemudahan 

kepada pihak penjual dan pembeli dengan mengadakan mekanisme pembayaran 

melalui rekening bersama. Pada Pasal 15 Undang-undang ITE pihak rekening 

bersama dikatakan sebagai penyelenggara sistem elektronik harus 

menyelenggarakanya secara andal dan bertanggung jawab, sehingga apabila salah 

satu pihak melakukan wanprestasi bagaimana dengan pelaksanaan perjanjian yang 

telah disepakati dan perlindungan hukum pihak yang dirugikan serta 

penyelesaianya dalam transaksi elektronik menggunakan rekening bersama. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah : bagaimana presfektif hukum 

terhadap kerugian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui rekening 

bersama pada forum PJBO, bagaimana penyelesaian perselisihan yang terjadi 

dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui rekening bersama pada forum 

PJBO. Populasi pada penelitian ini adalah admin rekening bersama, penjual dan  

pembeli yang pernah menggunakan rekening bersama di forum Pekanbaru jual 

beli online, diambil menggunakan Purposive sampling yaitu dengan menunjuk 

langsung sampel yang akan diambil. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket, 

observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah 

analisis deskriptif kualitatif. 

 Jenis penelitian ini tergolong sosiologis yaitu penelitian terhadap 

efektifitas hukum yang sedang berlaku dan penelitian ini bersifat deskriptif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persfektif terhadap kerugian dalam 

pelaksanaan perjanjian jual beli melalui rekening bersama, untuk mengetahui 

penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

melalui rekning bersama pada forum PJBO. 

 Dari hasil penelitian pelaksanaan perjanian jual beli melalui rekening 

bersama pada forum PJBO belum berjalan dengan baik disebakan masih ada pihak 

pembeli yang merasakan dirugikan dalam hal pihak penjual yang melakukan 

wanprestasi seperti melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak 

sebagaimana yang dijanjian dan pihak penjual melaksanakan apa yang dijanjikan 

tetapi terlambat. Pihak rekening bersama sebagai penyelenggara sistem elektronik 

belum memberikan perlindungan hukum dengan tidak mencantumkan pilihan 

hukum serta hak bagi yang dirugikan untuk mengembalikan barang apabila tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

 Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam perjanjian jual beli 

melalui rekening bersama maka Undang-undang ITE mengaturnya pada Pasal 38 

dan Pasal 39. Dari hasil penelitian jika terjadi perselisihian diantara pihak yang 

melaksanakan perjanjian jual beli melalui rekening bersama maka diselesaikan 

melalui jalur mediasi dimana pihak rekening bersama menjadi mediator atau 

penengah. 


