
V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui

Internet Menggunakan Pihak Ketiga (Rekening Bersama) Studi Pada Laman Jual

Beli Online www.kaskus.co.id yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur jual beli melalui internet dengan menggunakan pihak ketiga,

pembeli dan penjual melakukan perjanjian jual beli melaui internet, kemudian

terjadi kesepakatan untuk menggunakan jasa pihak ketiga. Karena jual beli secara

online tersebut menggunakan saranan media elektronik, maka UU ITE No.11

th.2008 berlaku, dalam pelaksanaanya ada syarat dan prosedur untuk melakukan

perjanjian jual beli melauli internet dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak

ketiga menjadi penjamin transaksi melalui internet yang selama ini banyak

beresiko, dengan prosedur, pembeli dan penjual mencapai kesepakatan untuk

perjanjian jual beli suatu barang, kemudian pembeli mentransfer sejumlah dana

yang telah disepakati dan ditambah upah jasa rekening bersama, setelah ada

konfirmasi dari pihak pembeli, pihak rekening bersama member konfirmasi ke
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pihak penjual untuk pengiriman barang. Dana yang ada ditahan oleh pihak

rekening bersama hingga barang sampai ke pihak pemebeli dan barang tersebut

sesuai dengan perjanjian, setelah barang sampai ke pihak pembeli dan sesuai

dengan perjanjian maka pihak pembeli mengkonfirmasi kepada rekening

bersama dan pihak rekening bersama segera mencairkan dana tersebut ke pihak

pembeli. Rekening bersama disini berfungsi sebagai pencegah resiko kejahatan

jual beli melalui internet dan mengurangi resiko penipuan.

2. Hak dan kewajiban semua pihak telah dilakukan dengan seimbang, sehingga

tidak terjadi masalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban pihak-pihak.Pihak

penjual melakukan pengiriman barang sesuai dengan perjanjiam, pihak pembeli

mengirimkan sejumlah dana sesuai perjanjian dan mengkonfirmasi kepada pihak

ketiga. Pihak ketiga menahan dana dari pihak pembeli sampai barang sampai dari

pihak penjual kepada pihak pembeli, kemudian mengirimkan dana tersebut ke

pihak penjual.

3. Penyelesaian bila terjadi wanprestasi, dalam pasal 17 UU ITE menerangkan

bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan hukum yang berlaku,

dan bilamana para pihak tidak melakukan pilihan hukum maka hukum yang

berlaku kembali kepada hukum perdata. Tanggung jawab terhadap kerusakan

dan keterlambatan pengiriman barang akibat kelalaian atau kesalahan ditanggung

oleh pihak penjual selaku penyedia barang. Di dalam kerusakan dan

keterlambatan pengiriman barang jika terjadi keadaan memaksa/force majeur, hal
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itu akan ditanggung setelah diadakan perundingan. Disini juga pihak penjual

menganjurkan dalam pengiriman barang sebaiknya menggunakan asuransi dari

jasa pengiriman barang, sehingga bila terjadi keadaan memaksa/ force majeur

pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan mendapatkan asuransi atas barang

tersebut.


