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ABSTRAK 

PERJANJIAN REKENING PERANTARA (ESCROW) DALAM TRANSAKSI 

JUAL BELI ELEKTRONIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA. 

ADITYA RAHADIAN R. 

D1A 011 010 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

 

Penelitian ini menganilisa dua hal yaitu, keabsahan dari perjanjian rekening 

perantara dalam jual beli elektronik berdasarkan hukum perdata di Indonesia dan 

perlindungan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kepustakaan. Hasil yang didapatkan antara lain adalah (1) Perjanjian 

rekening perantara memenuhi unsur dan syarat untuk dapat dilakukan secara sah di 

Indonesia berdasarkan Pasl 1320 KUHPer (2) Perlindungan hukum pengguna jasa 

dapat ditemukan dalam UU No. 8 Tahun 1999 yaitu berkaitan dengan hak dan 

kewajiban para pihak (a) konsumen berhak untuk mendapatkan barang sesuai 

dengan sesuai nilai tukar, kondisi, jaminan, informasi tentang barang dan ganti rugi, 

(b) konsumen wajib untuk beritikad baik, membayar sesuai kesepakatan, dan 

mengikuti prosedur penggunaan jasa, (c) pelaku usaha berhak mendapatkan 

pembayaran sesuai kesepakatan, perlindungan hukum jika dirugikan, dan  

pembelaan diri sepatutnya, (d) pelaku usaha wajib untuk beritikad baik 

menjalankan usahanya, memberikan informasi dengan jujur dan jelas, serta 

memberikan ganti rugi apabila konsumen dirugikan. 

 

ABSTRACT 

 

ESCROW AGREEMENT IN ELECTRONIC COMMERCE 

TRANSACTION VIEWED FROM CIVIL LAW ASPECTS 

 

This research examines two things, the validity of the electronic commerce 

using escrow contract under civil law in Indonesia and the legal protection of legal 

subjects in the escrow agreement. The method used in this entire research is 

literature-based. The results obtained include (1) Escrow agreement has been 

qualified to be able to do legally in Indonesia based on aspects of civil law based 

on Article 1320 KUH Per. (2) Legal protection of consumers service can be found 

in UU No. 8 Tahun 1999 wich is (a) consumers are entitled to get the goods in 

accordance with the exchange rate, conditions, warranties, and information about 

services and redress, (b) the consumer is obliged to act in good faith, pay as agreed, 

and follow the procedures for using the services, (c) service providers are entitled 

to receive payments under the agreement, get legal protection if injured, and gain 

self-defense duly, (d) service provider are required to conduct its business in good 

faith, provide information honestly and clearly, and provide redress when 

consumers are impaired. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu 

langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan.1 

Transaksi perdagangan elektronik melalui internet berbeda dengan transaksi 

perdagangan konvensional dalam dunia nyata. Mekanisme melakukan kesepakatan 

dalam perdagangan elektronik yaitu pihak pembeli melakukan transfer sejumlah 

uang antar rekening bank baru kemudian pihak pembeli melakukan proses 

pengiriman barang.2 Tetapi cara ini memiliki resiko yang cukup besar karena 

kemungkinan terjadi penipuan tinggi. Pembeli dituntut ekstra hati-hati apabila ingin 

melakukan proses transfer sejumah uang.3 

Mekanisme lain untuk mencegah terjadinya penipuan adalah dengan metode 

yang dikenal dengan istilah CoD (Cash on Delivery) atau pembayaran secara 

langsung. Artinya, setelah melakukan kesepakatan, pihak pembeli dan penjual 

melakukan pertemuan untuk melakukan pembayaran dan penyerahan barang.4 

Tetapi metode ini membuat efisiensi dan efektifitas perdagangan elektronik 

menjadi berkurang, karena bisa saja penjual dan pembeli berada di tempat yang 

berjauhan sehingga pertemuan tidak dapat dilakukan, karena sesungguhnya dasar 

dari perdagangan elektronik ini adalah bagaimana penjual dan pembeli dapat 

                                                           
1 Wikipedia, “Perdagangan Elektronik”. http://id. Wikipedia.org/Perdagangan-Elektronik 

2 OLX, “Petunjuk dan Aturan Umum”. http://www.olx.co.id/peraturan.html (Diakses 

tanggal 5 Maret 2015) 
3 OLX, “Tips Berbelanja Aman”. http://www.olx.co.id/tips-jual-beli.html (Diakses tanggal 

5 Maret 2015) 
4 Ibid 
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melakukan seluruh proses jual beli dari jarak jauh dan tanpa melakukan tatap 

muka.5 

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam kedua mekanisme transaksi di 

atas melahirkan metode baru yang disebut dengan istilah Rekening perantara atau 

Escrow yang biasa disebut dengan istilah Rekening Bersama. Definisi Rekening 

perantara di sini bukanlah suatu akun rekening yang dibuka secara bersama oleh 

beberapa orang pada suatu bank, melainkan suatu jenis jasa yang menempatkan 

pihak ketiga yaitu penyedia jasa sebagai pihak yang dipercaya oleh penjual dan 

pembeli untuk menguasai biaya pembayaran sementara penjual menyelesaikan 

kewajibannya.6  

Keberadaan sistem pembayaran dengan jasa rekening perantara merupakan 

suatu jenis perjanjian yang sangat baru dalam sistem hukum di Indonesia 

menimbulkan beberapa masalah yaitu belum adanya peraturan yang mengatur 

secara spesifik mengenai usaha rekening perantara dan perizinannya. Selain itu 

belum terdapat standar baku dalam melakukan perjanjian ini sehingga terjadi 

perbedaan syarat dan ketentuan yang diberlakukan antara penyedia jasa yang satu 

dengan yang lainnya. Penyedia jasa rekening perantara di dunia maya juga masih 

banyak yang merupakan usaha perseorangan dan tidak berbadan hukum sehingga 

keberadaan dan identitas penyedia jasa masih sukar untuk diketahui kebenaran 

datanya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

                                                           
5 Silvia Diana. “Keabsahan Kontrak Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari 

Undangg-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20088 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik”. (Universitas Andalas, Padang : 2011) .hlm 2 
6 Crowguard. “Apa itu Rekening Bersama?”. http://blog.crowguard.com/pengertian-

definisi-lengkap-rekber-rekeningbersama/ (Diakses tanggal 5 Maret 2015) 



4 
 

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 11 menjelaskan adanya lembaga 

yang memberikan sertifikasi keandalan untuk transaksi elektronik, agar orang yang 

ingin melakukan transaksi dapat memastikan bahwa pihak yang diajak melakukan 

perjanjian merupakan pihak yang dapat dipercaya sehingga transaksi dapat berjalan 

dengan nyaman dan aman dengan melihat sertifikasi keandalan tersebut. Tetapi 

lembaga sertifikasi keandalan ini belum terlihat keberadaannya hingga saat ini. 

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat 

permasalahan dengan melihat dari aspek hukum perdata yaitu bagaimana proses 

transaksi menggunakan rekening perantara terjadi, bagaimana hak dan kewajiban 

masing masing pihak, apa saja yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini, dan 

potensi resiko yang dapat terjadi sehingga dapat dilihat bagaimana seharusnya 

tanggung jawab penyedia jasa rekening perantara. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah 

bagaimana keabsahan perjanjian rekening perantara dalam mengatur hubungan 

hukum antar para pihak pada aspek hukum perdata di Indonesia dan bagaimana 

perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual yang menggunakan jasa rekening 

perantara. Kedua permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana mekanisme serta kedudukan dan keabsahan perjanjian rekening 

perantara dalam hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami 

perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual yang menggunakan rekening 

perantara. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah secara 

teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan 
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ilmu hukum pada umumnya dan ilmu keperdataan pada khususnya, serta dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perjanjian rekening 

perantara dalam basis transaksi elektronik.  Dari segi praktis, hasil kajian dari 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan sumber informasi bagi 

kalangan penegak hukum agar mengetahui secara mendalam keberadaan perjanjian 

rekening perantara serta potensi permasalahannya sehingga dapat dibuat suatu 

langkah preventif atas permasalahan tersebut. Selain itu bagi masyarakat agar 

mengetahui tata cara, hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi elektronik 

dengan rekening perantara secara aman. 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Keabsahan Perjanjian Rekening Perantara (Escrow) Dalam Mengatur 

Hubungan Hukum Antar Para Pihak Pada Aspek Hukum Perdata Di 

Indonesia. 

1. Pengertian Perjanjian Rekening Perantara (Escrow) 

Yang dimaksud dengan perjanjian rekening perantara bukanlah 

suatu akun yang dibuka atau dimiliki dalam satu rekening bank oleh dua 

orang atau lebih dalam waktu bersamaan. Definisi rekening perantara yang 

dimaksud adalah suatu jenis jasa yang menempatkan pihak ketiga yaitu 

penyedia jasa sebagai pihak yang dipercaya oleh penjual dan pembeli untuk 

menguasai biaya pembayaran sementara penjual menyelesaikan 

kewajibannya. Dengan kata lain, pihak ketiga sebagai penyedia jasa adalah 

pihak yang memediasi atau penghubung antara penjual dan pembeli, 

sehingga dapat dikatakan rekening yang dimiliki penyedia jasa merupakan 

rekening penjual sekaligus rekening pembeli hanya pada saat perjanjian 

tersebut terjadi. 

2. Subjek dan Objek Perjanjian Rekening Perantara 

a. Subjek Perjanjian Rekening Perantara 

1) Penyedia jasa rekening perantara 

Penyedia jasa rekening perantara merupakan pihak yang 

menyediakan jasa sebagai perantara untuk menguasai dana 

dalam jangka waktu tertentu pada transaksi elektronik. 

2) Pengguna jasa rekening perantara 
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Pengguna jasa rekening perantara adalah pihak yang 

menggunakan jasa yang disediakan oleh pihak penyedia jasa 

untuk menitipkan dana dalam transaksi elektronik yang 

dilakukannya. Pengguna jasa rekening perantara tergantung 

dari perjanjian pokoknya, tetapi pada dasarnya setiap 

perjanjian memiliki setidaknya dua pihak yaitu kreditur dan 

debitur. Dalam hal ini, pengguna jasa rekening perantara 

adalah penjual dan pembeli. 

b. Objek Perjanjian Rekening Perantara 

Objek dari perjanjian rekening perantara adalah dana 

pembayaran dari perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. Dana 

tersebut berupa uang tetapi bukan biaya jasa yang didapatkan oleh 

penyedia jasa rekening perantara. Uang ini dikirimkan melalui bank 

dari pengguna jasa kepada penyedia jasa rekening perantara. 

Perjanjian jual beli secara online dengan menggunakan rekening perantara 

dasar pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga 

syarat sahnya perjanjian tersebut diatur pula dalam ketentuan selanjutnya yaitu 

Pasal 1320 KUH Perdata yang uraiannya sebagai berikut : 

1. Kesepakatan 

Dalam perjanjian terdapat asas konsensualisme, yaitu suatu 

perjanjian lahir karena adanya kesepakatan atau persetujuan mengenai hal-

hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan adanya asas ini 

maka untuk mengetahui terjadinya suatu perjanjian dapat dilihat dari 

kesepakatan yang dibuat. Kesepakatan merupakan persatuan kehendak yang 
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berbeda antara para pihak dalam suatu perjanjian, berupa apa saja yang 

mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai tata cara pelaksanaannya, 

mengenai waktu pelaksanaanya dan mengenai pihak yang berkewajiban 

untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.7 

Proses lahirnya kontrak elektronik : 

1. Lahirnya Perjanjian Rekening Perantara Melalui Pesan Singkat. 

Pesan singkat memiliki beragam jenis seperti SMS, Chat, 

dan e-mail. Pesan singkat seringkali disamakan dengan sistem surat 

pos biasa tetapi dalam bentuk digital. Komunikasi dengan pesan 

singkat tidak terjadi seketika seperti berkomunikasi menggunakan 

telepon atau secara langsung. Dalam mengirimkan pesan singkat 

kita memang dapat meminta laporan pengiriman dan penerimaan, 

tetapi hal tersebut akan dikatahui langsung oleh pengirim saja 

sedangkan penerima akan dapat melihat pesan tersebut apabila 

pesan tersebut dibuka melalui komputer atau ponsel. 

Dengan demikian maka kontrak melalui pesan singkat 

tunduk pada teori the postal rule. Yaitu lahirnya perjanjian ini 

dinyatakan dengan pengiriman pesan tersebut.8 

 

2. Lahirnya Perjanjian Rekening Perantara Melalui Website. 

Perlu diperhatikan bahwa teori the postal rule dapat 

diterapkan karena adanya sebab-sebab tertentu yaitu komunikasi 

                                                           
7 Subekti, “Hukum Perjanjian”. (Jakarta: Intermasa, 2005). Hlm. 26  
8 Wikipedia, “Posting Rule”. http://en.wikipedia.org/wiki/Posting_rule. (diakses pada 

tanggal 25 April 2015) 
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tersebut bersifat tidak seketika. Dalam komunikasi melalui situs web 

komunikasi yang terjadi adalah antara server (pihak yang 

menawarkan) dan client (pihak yang menerima penawaran). Server 

dalam situs web merepresentasikan seorang pihak yang 

menawarkan, dalam hal ini dikenal istilah click wrap yaitu ketika 

tombol dalam website yang menyatakan persetujuan di klik maka 

hal tersebut menjadi bentuk pernyataan persatuan kehendak kedua 

belah pihak.9 Dengan demikian komunikasi ini dianggap sebagai 

komunikasi yang bersifat seketika, maka teori yang digunakan 

adalah teori penerimaan. 

2. Kecakapan 

Kecakapan adalah kemampuan subjek hukum untuk dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, dalam 

hal ini seseorang dianggap cakap apabila telah berusia dewasa.  

Walaupun syarat kecakapan yaitu usia dewasa sebagaimana yang 

ditentukan oleh KUH Perdata tidak terpenuhi, tidak semata-mata membuat 

perjanjian tersebut menjadi tidak sah, hanya saja hal tersebut 

mengakibatkan perjanjian tersebut tidak dapat dimintakan pembatalan oleh 

salah satu pihak, karena kecakapan merupakan syarat subjektif dalam syarat 

sahnya perjanjian. 

 

 

                                                           
9 Wikipedia, “Clickwrap”. http://en.wikipedia.org/wiki/Clickwrap. (diakses pada tanggal 

25 April 2015) 
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3. Hal Tertentu 

Hal tertentu berkaitan dengan objek dalam suatu perjanjian, hal 

tertentu memiliki makna bahwa suatu objek dalam perjanjian harus dapat 

ditentukan oleh para pihak dan bentuknya harus jelas dan dapat ditentukan 

jumlahnya. Pada transaksi jual beli online dan transaksi konvensional 

objeknya tidak berbeda. Objek perjanjian juga biasa disebut dengan prestasi, 

beberapa prestasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan sesuatu yaitu barang atau sejumlah uang 

b. Melakukan sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, 

dan 

c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak mendirikan suatu 

bangunan di lokasi tertentu. 

4. Kausa/Sebab Yang Legal 

Suatu sebab yang legal maksudnya adalah isi dari suatu perjanjian 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

kesusilaan, dan ketertiban umum.  

Dalam hal perjanjian rekening perantara selama perjanjian tersebut 

tidak digunakan sebagai perantara dalam melakukan jual beli yang objeknya 

melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan maka 

perjanjian rekening perantara ini dianggap memenuhi syarat kausa yang 

legal. 

Berdasarkan uraian di atas maka baik dalam perjanjian jual beli online 

maupun dalam perjanjian rekening perantara dianggap telah memenuhi keempat 

syarat sah untuk dijalankan. Maka dari itu ketika perjanjian tersebut dilakukan 
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dengan sesuai syarat di atas maka pada setiap pihak telah terjadi perikatan yang 

selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Rekening Bersama. 

Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian rekening perantara dapat 

diketahui melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini 

berkaitan dengan hak dan kewajiban dari para pihak yaitu, (a) konsumen berhak 

untuk mendapatkan barang sesuai dengan sesuai nilai tukar, kondisi, jaminan, 

informasi tentang barang dan ganti rugi, (b) konsumen wajib untuk beritikad baik, 

membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti prosedur penggunaan jasa, (c) 

pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan, 

mendapatkan perlindungan hukum jika dirugikan, dan mendapatkan pembelaan 

diri sepatutnya, (d) pelaku usaha wajib untuk beritikad baik menjalankan usahanya, 

memberikan informasi dengan jujur dan jelas, serta memberikan ganti rugi apabila 

konsumen dirugikan 

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa apabila terjadi wanprestasi dalam 

transaksi jual beli secara online melalui rekber, pada umumnya apabila terjadi 

wanprestasi baik itu penjual atau pembeli, pihak penyedia jasa akan diberitahukan 

oleh pihak yang merasa dirugikan. Tindak lanjut ketika pihak penyedia jasa setelah 

menerima aduan tersebut adalah melakukan pemberitahuan kepada para pihak. 

Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa rekening perantara 

apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, karena apa yang 

dilakukan oleh penyedia jasa hanya sebatas menguasai uang untuk sementara saja, 

apabila terjadi masalah maka pihak penyedia jasa hanya dapat menahan, 
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meneruskan, dan mengembalikan uang biaya pembelian saja. Sehingga pihak 

penyedia jasa bersifat pasif yaitu menunggu kedua belah pihak untuk 

menyelesaikan terlebih dahulu masalah mereka sendiri, apabila telah tercapai 

penyelesaian yang disetujui para pihak maka barulah pihak penyedia jasa 

melakukan tindakan yaitu tetap menahan, mengembalikan, atau meneruskan uang 

transaksi tersebut, termasuk apabila ada tambahan biaya jika terjadi ganti rugi. 

Selanjutnya apabila salah satu pihak yang melanggar menghilang dan tidak 

dapat dihubungi kembali maka hal ini telah menjadi ranah hukum pidana dan tidak 

ada yang dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa selain dengan melaporkan 

kasusnya kepada pihak yang berwajib. Karena untuk menemukan identitas para 

pelaku sulit dilacak, dan walaupun dalam melakukan perjanjian terdapat rekening 

bank yang keberadaannya tentu sah dan dapat diketahui alamat dan siapa 

pemiliknya, hal tersebut tetap tidak dapat dilakukan karena menyangkut dengan 

kerahasiaan bank.10 

  

                                                           
10 Hukum Online, “Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah Kepada Bank 

Lain?”. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528e1f3024f98/bolehkah-bank-memberikan-

informasi-data-nasabah-kepada-bank-lain?. (diakses pada tanggal 26 April 2015) 
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III. PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa:  

a. perjanjian rekening perantara dalam mekanismenya dapat memenuhi 

syarat sah dalam melakukan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata 

yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang legal.  

b. Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian rekening perantara 

dapat diketahui melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban dari para pihak 

yaitu, (a) konsumen berhak untuk mendapatkan barang sesuai dengan 

sesuai nilai tukar, kondisi, jaminan, informasi tentang barang dan ganti 

rugi, (b) konsumen wajib untuk beritikad baik, membayar sesuai 

kesepakatan, dan mengikuti prosedur penggunaan jasa, (c) pelaku usaha 

berhak untuk mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan, 

mendapatkan perlindungan hukum jika dirugikan, dan mendapatkan 

pembelaan diri sepatutnya, (d) pelaku usaha wajib untuk beritikad baik 

menjalankan usahanya, memberikan informasi dengan jujur dan jelas, 

serta memberikan ganti rugi apabila konsumen dirugikan. 
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2. Saran 

Dari hasil kesimpulan diperoleh saran bahwa:  

a. Pemerintah sebagai langkah preventif sebaiknya membuat aturan 

khusus mengenai perjanjian rekening perantara ini dapat berupa 

sertifikasi keandalan dan izin usaha keuangan. 

b. Setiap masyarakat yang melakukan perjanjian rekening perantara dapat 

menemukan hak dan kewajiban mereka dalam UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen tetapi tentu mengutamakan asas 

kehati-hatian sebagai langkah awal dalam melakukan perjanjian ini. 
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