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ABSTRAK 

Dalam era tekonolgi saat ini, perkembangan terjadi pada seluruh aspek kehidupan 
termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan. Pada awalnya perdagangan dilakukan 
dengan cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk 
melakukan transakasi jual beli. Seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai 
tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan 
penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya 
internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Dengan 
munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan 
setiap orang untuk melakukan transaksi. Selain untuk berkomunikasi, internet di luar 
dugaan sebelumnya telah berkembang menjadi media untuk berbisnis. Kemudahan 
yang ditawarkan internet sebagai media perdagangan, muncul permasalahan baru 
yang dapat timbul dalam jual beli melalui internet. Idealnya transaksi diadakan 
sedemikian praktis, tetapi dalam kenyataannya traksaksi dapat mengandung banyak 
permasalahan, yang mungkin dapat merugikan pihak – pihak yang bertansaksi. 
Terkait dengan kondisi tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah 
bagaimana bentuk hubungan hukum pemilik rekening bersama terhadap konsumen 
yang melakukan transaksi jual beli melalui forum internet www.kaskus.co.id serta 
bagaimana konsep rekening bersama dalam forum jual beli di www.kaskus.co.id dan 
bagaimana perlindungan terhadap pelaku pengguna rekening bersama. Metode 
penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu normatif, dimana penelitian 
dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (liberary research) meliputi 
bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier serta dengan 
penelitian lapangan (field research). Dalam hal bentuk hubungan yang terjadi antara 
pemilik rekening bersama dengan konsumen adalah penitipan dengan kuasa 
pembayaran. Dengan dimasukkannya dana milik konsumen ke dalam rekening 
bersama, tidak mengalihkan hak milik atas dana tersebut. Rekening bersama 
merupakan konsep sistem pembayaran dalam transaksi jual beli yang dilakukan 
melalui media internet. Penggunaan rekening bersama berperan dalam menjamin hak 
– hak yang dimiliki baik oleh penjual sebagai pelaku usaha dan konsumen. Dengan 
demikian penjual dapat terjamin haknya untuk mendapatkan pembayaran karena 
barang baru dikirimkan oleh penjual kepada konsumen setelah mendapatkan 
pemberitahuan dari pemilik rekening bersama bahwa dana dari konsumen telah ada 
di rekening bersama. 

 


