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BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 
A. Sejarah Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu 

jawaban dari kemajuan globalisasi yang terjadi di dunia. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah menjadikan manusia 

modern sekarang ini banyak bergantung pada teknologi itu sendiri untuk 

memudahkan penyelesaian pekerjaan dan tugas-tugasnya.
21

 

Internet bukanlah suatu hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan 

perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah 

membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan masyarakat Indonesia. 

Dalam bidang perdangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media 

aktifitas dalam berbisnis. Salah satunya seperti melakukan transaksi dengan 

media online  atau sering disebut electronic commerce (e-commerce).
22

 

Di Indonesia sendiri terutama di daerah Kota Pekanbaru pada tahun 

2012 telah dibentuk suatu market place yang menangani tentang Transaksi 

elektronik yaitu Forum Pekanbaru Jual Beli Online atau sering disebut PJBO. 

Pada awal mulanya Forum PJBO dibentuk dalam sebuah grup Facebook untuk 

menarik minat dari penjual ataupun pembeli. 

                                                            
21 Syafrinaldi, Problematika Perlindungan Hak Cipta di Era Teknologi Informasi, Jurnal 

Mahkamah Vol. 19 No. 1 , Pekanbaru, 2007, h. 5 

22 Ahmadi Miru, Hukum Kontak Dan Perancangan Kontrak, (Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 145 
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Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) memberikan kemudahan 

bagi penjual atau pembeli untuk bertransaksi secara elektronik di sebuah grup 

facebook tersebut. Dari perkembangan tahun ke tahun PJBO telah menjadi 

sebuah market place terbesar dipekanbaru, yang pada awal mula hanya 

memiliki satu grup yang menangani semua jual beli online kini telah dibagi 

sesuai dengan kebutuhan dari penjual dan pembeli. 

Pada tahun 2013 forum PJBO membentuk kepengurusannya dibawah 

pimpinan owner PJBO yaitu M. Iral Septiadi. Pembentukan kepengurusan 

adalah salah satu tanda bahwa forum PJBO mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan. Beberapa grup sekarang telah memiliki admin yang berbeda 

demi menjaga keamanan dan kenyaman dalam bertransaksi elektronik. 

 

B. Rekening Bersama di Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) 

Rekening bersama (Rekber) merupakan perantara atau pihak ketiga 

yang membantu keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi secara 

elektronik antra penjual dan pembeli. Pada awal mulanya rekening bersama 

hadir dalam salah satu Forum jual beli Kaskus pada tahun 2006 sebagai suatu 

wadah penjamin antara penjual dan pembeli untuk aman bertransaksi.
23

 

Melihat perekembangan dari Forum Pekanbaru jual beli online dari 

tahun ke tahun, maka owner forum PJBO membentuk rekening bersama pada 

tahun 2013 bersamaan dengan pembentukan pengurusan. Forum PJBO 

memiliki dua orang admin untuk bertransaksi menggunkan rekening bersama. 

                                                            
23 www.Kaskus.com 
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Pengguna rekening bersama membayar fee untuk admin rekening 

bersama tergantung besarnya jumlah transaksi. Contoh untuk transaksi 

Rp.10.000- Rp.1.000.000, fee rekber Rp. 5.000., transaksi Rp. 1.000.000-

Rp.5.000.000 fee rekening bersama Rp. 10.000, dan seterusnya.
24

 

Pihak rekening bersama mempertemukan penjual dan pembeli dalam 

sebuah kolom chat untuk pembuatan perjanjian. Rekening bersama hanya 

memberikan tenggang waktu satu minggu kepada pihak pembeli untuk 

melakukan pembayaran. Setelah penjual mengirimkan barang, pihak rekening 

bersama juga memberikan tenggang waktu satu minggu dari barang yang telah 

dikirim untuk dikonfirmasi kepada pihak rekening bersama. 

Pada dasarnya rekening bersama adalah transaksi yang melibatkan 

pihak-pihak bertransaksi tidak secara langsung atau non face to face untuk 

melakukan transaksi. Dalam menggunakan rekening bersama para pihak  

dengan itikad baik dan asas kepercayaan telah melaksanakan kewajiban 

masing-masing. 

 

C. Struktur Organisasi Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) 

Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat mempersatukan individu 

yang berbeda dan sebagai sarana setiap anggotanya untuk melakukan kegiatan 

(mengekspresikan) kemampuan diri, sesuai tugas dan tanggung jawab yang 

telah ditetapkan. Beberapa kegiatan organisasi tersebut diantaranya dalam 

bentuk kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota yang bersifat intern 

maupun kegiatan yang bersifat ekstern. Dalam organisasi ada sekelompok 

                                                            
24 Ibid.  
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OWNER 

ADMIN GRUP ADMIN REKBER HUMAS 

manusia yang melakukan kegiatan yang berbeda dan terarah, terkait antara 

satu dengan yang lain dalam mencapai satu tujuan yang telah ditentukan. 

Struktur organisasi adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab dengan menggunakan garis lini organisasi, atau bisa disebut wilayah 

kerja. Struktur organisasi dibuat dengan tujuan, supaya setiap anggota dalam 

organisasi mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal, 

sehingga tercipta komunikasi dan hubungan yang harmonis baik antar anggota 

maupun dengan organisasi lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun struktur Organisasi Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Forum Pekanbaru Jual Beli 

Online 

 

 

 

 

 Sumber : Forum Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) 

 

 


