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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa 

hal berikut : 

a. Pembayaran yang dilakukan melalui rekening bersama adalah pembayaran 

yang sah dimata hukum. Hal ini karena proses pembayaran dengan 

menggunakan rekening bersama telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam BW maupun undang-undang ITE. Rekening bersama 

bertindak sebagai pihak ketiga dalam perjanjian jual beli yang mempunyai 

prestasi yaitu menerima pembayaran dari debitor dan melakukan 

pembayaran kepada kreditor apabila obyek perjanjian jual beli telah 

diterima oleh debitor.  Jenis jasa yang ditawarkan oleh rekening bersama 

lebih dikenal dengan sebutan escrow service. Kedudukan rekening 

bersama adalah sebagai pihak yang menyediakan jasa pembayaran. 

Sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa pembayaran rekening 

bersama terikat pada hak, kewajiban dan tanggung gugat yang muncul 

karena undang-undang ataupun muncul karena pembentukan perjanjian. 
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Penggunaan sebutan bank dalam nama suatu rekening bersama merupakan 

suatu perbuatan yang melanggar hukum karena ketentuan penggunaan 

sebutan bank diatur oleh undang-undang perbankan dan tidak sesuai 

dengan jenis usaha yang dilakukan oleh rekening bersama. Tidak ada 

peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai 

usaha rekening bersama di Indonesia. 

b. Dalam menjalankan usahanya rekening bersama Lazarusbank melakukan 

pelanggaran dalam pembuatan klausula baku yang ia cantumkan pada 

thread di forum kaskus. Pelanggaran yang terdapat dalam klausula baku 

rekening bersama Lazarusbank adalah pelanggaran yang diatur dalam 

pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran lainnya 

yang dilakukan rekening bersama Lazarusbank adalah terkait dengan 

tanggung gugatnya sebagai pelaku usaha dimana hal ini tidak diatur dalam 

klausula baku yang dibuat oleh rekening bersama Lazarusbank. Tanggung 

gugat rekening bersama Lazarusbank sebagai pihak ketiga dalam 

perjanjian tidak seharusnya hanya dikaitkan dengan perjanjian asli yang 

dibuat olehnya melainkan juga ia bertanggung gugat atas kerugian 

konsumen yang diakibatkan oleh rusaknya sistem keamanan transaksi 

menggunakan jasa rekening bersama Lazarusbank yang dilakukan oleh 

pihak yang bertujuan melakukan pelanggaran hukum. Penyelesaian 

sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam penggunaan 

jasa rekening bersama dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MEKANISME HUKUM PEMBAYARAN MELALUI 
MEDIA JASA REKENING BERSAMA 
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

MUHAMMAD RIDHA FEBRIYANI




