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ABSTRAK

Perkembangan  bisnis  di  dunia  semakin  lama  semakin  cepat,  apalagi

didukung oleh teknologi informasi internet. Barang dan jasa dijual secara online

di  dunia  siber.  Bisnis  berjalan  dua  puluh empat  jam melintasi  lintas  yuridiksi

negara. Pembayaran juga dilakukan secara online dalam dunia siber seperti lewat

kartu kredit dan juga  salah satu metode pembayaran dalam ruang siber yang saat

ini sedang diminati adalah lewat perusahaan pengelola rekening bersama dengan

sistem escrow service.

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  syarat – syarat legalitas yang wajib

dipenuhi perusahaan pengelola rekening bersama  dengan sistem escrow service

dalam transaksi elektronik dan  perlindungan hukum bagi konsumen (penjual dan

pembeli  )  yang menggunakan jasa  rekening bersama  dengan sistem  escrow

service  dalam  transaksi  elektronik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah

yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan

mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan.

       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa syarat – syarat legalitas perusahaan

rekening  bersama  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku  bagi  perusahaan  baik

berbentuk CV maupun PT dan perlindungan hukum  bagi konsumen ada dalam

UU ITE, KUH Perdata, UU PK .

Kata  kunci:  Jasa  rekening  bersama,  Escrow  Service ,  Perlindungan

Konsumen, Transaksi Elektronik.
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ABSTRACT

Business development in the world faster and faster , especially supported

by information technology internet . Goods and services sold online in the cyber

world . Business runs twenty- four hours across jurisdictions across the country .

Payment is also done online in the cyber world as through credit cards and also

one of  the methods of  payment  in  cyber  space that  is  currently in  demand is

through the management company joint account with an escrow service system 

This study aims to determine the conditions - conditions that must be met

legality management  company joint  account  with an escrow service system in

electronic transactions and legal protections for consumers ( sellers and buyers )

who  use  the  services  of  a  joint  account  with  an  escrow  service  system  in

electronic  transactions  .  The method used is  a  normative  juridical  namely the

search for a settlement of the problem by researching and reviewing the positive

legal norms to do library research .

These  results  indicate  that  the  terms  -  terms  of  legality  company joint

accounts comply with the provisions applicable to companies both in the form of

CV or PT and legal protection for consumers in the law information and electronic

transaction, civil law, consumer protection laws.

Keywords: Joint account services , Escrow Service , Consumer Protection ,

Electronic Transactions .
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BAB I

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah

        Perkembangan bisnis di dunia, semakin lama semakin berkembang cepat.

Produk – produk ditawarkan tidak hanya dilakukan secara konvensional melalui

toko – toko di pinggir jalan, di mall, ataupun di supermarket, namun berkembang

dengan pesat melalui sarana online di ruang siber (cyber space / internet). Toko –

toko di ruang siber atau yang lebih dikenal dengan toko  online  adalah konsep

terbaru dari perdagangan barang dan jasa saat ini. Toko online bisa dikatakan toko

yang menjual barang dan jasa tanpa pernah tidur, toko jenis ini buka 24 jam dan

menjangkau  seluruh  benua  dan  belahan  dunia  dimanapun  asal  ada  jaringan

internet.

Sebagai contoh jika anda ingin membeli memesan (booking) kamar hotel,

anda  hanya  klik  saja  situs  –  situs  hotel  yang  anda  inginkan,  sebagai  contoh

www.santika.com, adalah situs Hotel Santika , dimana lewat situs tersebut kita

bisa  cek  ketersediaan  kamar  (check  room  availability)  bahkan  sekaligus  bisa

langsung pesan (booking)  dan  melakukan pembayaran lewat  kartu  kredit,  real

time,  cepat,  dan   murah  karena  kita  tidak  perlu  biaya  untuk  menelpon  hotel

tersebut, tidak perlu keluar kantor / rumah untuk melakukan pemesanan (booking)

dan  juga  yang   sangat  penting  situs  hotel  tersebut  menjangkau  seluruh  dunia

(borderless).  Dalam bidang penerbangan, kita juga bisa memesan tiket pesawat

terbang  dengan  langsung  mengunjungi  situs  maskapai  penerbangan  tersebut.

Sebagai  contoh  www.lionair.co.id atau  www.garuda-indonesia.com.  Anda juga
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bisa  langsung  memesan  tiket  lewat  situs  tersebut  ,  langsung  melakukan

pembayaran lewat kartu kredit, lewat transfer bank dengan acuan kode booking ,

bahkan dibeberapa situs seperti www.airasia.com  anda bisa melakukan pemilihan

tempat  duduk  (seat  number),  pembelian  makanan  ,  melakukan  check  in via

internet. Pendek kata penjualan online  merupakan penjualan yang sangat effisien,

effektif,  mudah , murah dan menjangkau semua belahan dunia.

Selain  situ  –  situs  yang  langsung  dimiliki  penjual  utama

(www.santika.com, www.airasia.com dan lainnya), juga akan ditemui situs – situs

penjual  perantara  yang  bisa  juga  menawarkan  barang  atau  jasa  dengan  lebih

variasi  dan banyak pilihan.  Contoh nya  adalah  www.agoda.com ,  adalah  situs

untuk  memesan  kamar  hotel,  villa  atau  apartemen.   Agoda  Pte.Ltd  adalah

perusahaan  yang  berkedudukan  di   Singapore  yang  berada  di  belakang

www.agoda.com,  dengan  memesan  kamar  via  Agoda,  maka  secara  sadar  atau

tidak sadar, kita telah melakukan perdagangan internasional. Kita bisa memesan

kamar  hotel  di  China,  lewat  internet  di  Indonesia,  melalui  Agoda.com  yang

berkedudukan di Singapore, paling tidak ada tiga negara yang yang terlibat China

–  Indonesia  –  Singapore,  yang  tentunya  masing  –  masing  negara  memiliki

yuridiksi yang berbeda- beda.   Untuk situs penjual perantara dari Indonesia juga

banyak kita  jumpai,  situs  www.rajakamar.com ,  yang dimiliki  oleh tiga  travel

agent di Indonesia yaitu Dwidaya, Panorama dan Smailing Tour,  kedudukan Raja

Kamar Indonesia ada di Jl. Majapahit 16, Jakarta Pusat 10160 Indonesia1,  ini situs

penjual perantara ( distributor domestik hotel di Indonesia) asli buatan anak negeri

, Indonesia.  Pada situs – situs tersebut kita bisa melakukan pembayaran via Kartu

Kredit , Kartu debit, dan juga di beberapa situs kita bisa melakukan pembayaran

1 http://www.rajakamar.com/, diakses 21 September 2014
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lewat Paypal.

Maraknya bisnis  online,  juga mengakibatkan makin banyaknya kasus  –

kasus tindak kejahatan penipuan yang dilakukan di dunia siber. Sebut saja kasus

yang menimpa Roy Suryo pakar telematika yang juga Menteri Pemuda dan Olah

Raga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, 

“Kasus  penipuan  tersebut  dilaporkan  Roy  Suryo,  ke  Polres  Indramayu.
Sebelumnya,  polisi  melacak  akun  tersangka  kemudian  terungkap  bahwa
pemiliknya  warga  Desa  Sumuradem,  Kecamatan  Sukra,  bernama Ab alias
Gemblo.  Kapolres Indramayu AKBP Wahyu Bintono melalui Kasat Reskrim
AKP Wisnu  Perdana  Putra,  membenarkan  kasus  penipuan  tersebut.  Aksi
penipuan  itu  terjadi,  bermula  setelah  tersangka  memajang  foto  satu  unit
sepeda fixie melalui media sosial  OLX.co.id.  Glembo juga mencantumkan
nomor telepon serta nomor pin Blackberry (BB) di foto tersebut. Sepeda fixie
di  media  sosial  itu,  kemudian  dilihat  oleh  Roy  Suryo,  hingga  akhirnya
berminat  untuk  membeli.  Roy  Suryo  yang  juga  pakar  telematika  itu,
kemudian  meminta  pertemanan  sekaligus  menginvite  pin  BB  Gemblo.
Setelah itu komunikasi melalui media sosial  itu berlanjut, hingga akhirnya
terjadi transaksi. Setelah keduanya sepakat dengan harga sepeda fixie yang
dijual  seharga  Rp1  juta  itu,  Roy  Suryo  kemudian  mentransfer  uang  ke
rekening tersangka. Namun setelah ditunggu beberapa hari, sepeda fixie yang
sudah dibelinya itu tak kunjung datang. Roy Suryo akhirnya sadar,  bahwa
dirinya ditipu, kemudian melaporkannya ke polisi “2

Upaya untuk mengantisipasi tindak kejahatan penipuan di dunia siber juga

mulai  diantisipasi  dengan  banyak  cara,  salah  satunya  yang  dilakukan  Erwan

Saputra , 

“Sejak  Februari  2013,  dia  mendirikan  situs polisionline.com.  Situs  itu
memuat data  seribuan  toko online.  Baik  yang  terverifikasi
sebagai website jual asli maupun yang bermodus tipu-tipu. Pemuda 23 tahun
tersebut  mendirikan  polisionline.com  karena  tidak  ingin  semakin  banyak
orang yang bernasib seperti dirinya, yakni menjadi korban penipuan jual beli
online.  Pada  akhir  2010,  Erwan  memang  tertipu  situs  yang  menawarkan
laptop berharga murah. “Ketika itu saya coba bisnis jual beli laptop. Seorang
teman  memberi  tahu  ada  yang  jual  laptop  murah  lewat  Facebook,’’
kenangnya. Laptop yang ditawarkan penipu itu dihargai Rp 4 juta, padahal di
pasaran mencapai Rp 15 juta. Tergiur harga yang supermurah dan awamnya
pengetahuan  seputar  jual  beli  online,  Erwan  pun  cepat-cepat  bertransaksi.
’’Saya percaya karena dia ngaku laptop itu black market. Saya tambah tertarik

2 http://www.jpnn.com/read/2014/09/03/255457/Pakar-Telematika-Ditipu-ABG-yang-tak-
Paham-Internet-#, diakses 5 Oktober 2014
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setelah harganya bisa saya nego menjadi Rp 3 juta,’’ ungkapnya. Awalnya si
penipu meminta transfer uang yang telah disepakati. Setelah itu, barang akan
dikirim.  Tapi,  barang belum diterima,  Erwan kembali  diminta  mentransfer
uang karena terjadi kekeliruan dalam pengiriman. Penipu menyebutkan, ada
dua  unit  barang  yang  dikirim  kepada  Erwan  nanti.  Karena  begitu
meyakinkan, Erwan sampai tidak curiga sama sekali bahwa dirinya sedang
ditipu mentah-mentah. ’’Total saya transfer Rp 6 juta plus pulsa kepada orang
itu,’’  ujarnya.  Tapi,  barang  belum  sampai,  si  penipu  beraksi  lagi.  Dia
mengabarkan bahwa barang pesanan Erwan tertahan di bea cukai. Si penipu
menyatakan  sanggup  mengembalikan  uang  Erwan.  Namun,  dia  meminta
nomor rekening bank teman Erwan dengan alasan rekening Erwan tidak bisa
ditransferi uang.  ’’Ternyata, itu adalah trik dia agar seolah-olah teman saya
yang  membohongi  saya  dengan  mengatakan  tidak  ada  transferan  dari  si
penipu,’’ jelasnya.  Setelah  ditunggu-tunggu,  Erwan  akhirnya  sadar  bahwa
dirinya  telah  menjadi  korban  penipuan  bisnis  online.  Dia  pun  malu
menceritakan kejadian itu kepada temannya. Begitu pula kepada orang tuanya
di Pekanbaru, Riau.  ’’Saya juga malas lapor polisi karena pasti hanya akan
dapat surat laporan. Ternyata, yang saya alami itu juga dialami banyak orang
lain. Ceritanya juga hampir sama,’’ tutur lulusan Pondok Pesantren Gontor
tersebut. Belajar dari kejadian itu, Erwan berinisiatif ’’melawan’’ para penipu
tersebut.  Dia  tidak  ingin  makin  banyak  korban  berjatuhan.  Karena  itu,
berbekal  ilmu  TI  (teknologi  informasi)  yang  dipelajarinya  di  kampus,  dia
membuat situs  online  yang bisa memverifikasi toko-toko  online  yang biasa
bertransaksi lewat dunia maya. Situs itu berisi ribuan toko online, baik yang
’’resmi’’ maupun abal-abal.
’’Saya  membuat  ini  karena  kebanyakan  korban  penipuan  malas  lapor  ke
polisi.  Kalaupun  lapor,  berapa  yang  ditindaklanjuti?  Karena  itu,  saya
buatdatabase  ini  untuk  membantu  orang  yang  bermaksud  bertransaksi
lewatonline  agar  terhindar  dari  upaya  penipuan,’’  paparnya.  Lantas,
terbentuklah  polisionline.com  sebagai  pionir  situs  penyediadatabase  toko
online  se-Indonesia.  Awalnya  tidak  mudah  melakukan  verifikasi  situs  jual
beli.  Tidak  sedikit  e-mail  penawaran  verifikasi  yang  dikirim  Erwan  ke
sejumlah  toko  online  yang  tidak  berbalas.  Meski  begitu,  dia  tetap
bersemangat mencari sendiri toko  online  yang layak dilabeli tepercaya dan
yang  palsu.  Dari  hari  ke  hari,  makin  banyak  orang  yang  datang  ke
polisionline.com untuk mencari rujukan situs jual beli. Saat itulah mulai ada
toko online yang mengajukan diri untuk diverifikasi. Dalam sehari, minimal
ada 7–10 permintaan verifikasi dari pemilik toko online”3

Kondisi  makin maraknya penipuan jual  beli  barang di  dunia siber  akan

menurunkan kepercayan masyarakat terhadap bisnis online tersebut.  Namun pada

kenyataannya  masih  banyak  bisnis  jual  beli  yang dilakukan oleh  Usaha  Kecil

Menengah (UKM) yang nyatanya beritikat baik dan tidak menipu. Bisnis UKM

3 http://www.jawapos.com/baca/artikel/6557/Awalnya-Jadi-Korban-Kini-  Ungkap  -   Ribuan   -
Situs-Penipuan, diakses 5 Oktober 2014
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banyak  yang  menawarkan  barang  dagangannya  secara  online,  beberapa

memanfaatkan  situs  Blogspot,  Wordpress,  Indonetwork,  atau  dalam komunitas

Kaskus yang memungkinkan membuat situs toko online sederhana, gratis dan bisa

langsung  memajang  barang-  barang  yang  akan  di  jual.   Toko  online tersebut

adalah gratis dan mungkin tampilannya terlihat sederhana dan mungkin terlihat

“kurang meyakinkan”, sehingga seringkali sebagai pembeli baru akan merasa ragu

–  ragu  untuk  melakukan  pembayaran  (transfer  uang)  lebih  dahulu,  biasanya

pembeli ragu – ragu karena khawatir setelah melakukan pembayaran maka barang

tidak akan di kirim. Sungguh merepotkan atau bahkan membutuhkan biaya besar

untuk  melakukan  gugatan  wan  prestasi  atau  melaporkan  pidana  jika  penjual

ternyata berlaku curang atau menipu. 

Solusi yang dirasa cukup tepat dan aman yang sekarang berkembang, ada

jasa pihak ketiga yaitu jasa online rekening bersama, yang menampung uang dari

pembeli untuk di simpan sementara dalam kurun waktu tertentu, sampai barang

dari penjual diterima oleh pembeli.  Setelah barang diterima pembeli, maka pihak

ketiga  yang  menampung  uang  sementara  tersebut  akan  mentransferkan  uang

pembayaran  tersebut  dengan  dipotong  biaya  jasa  perantara  kepada  penjual.  

Salah satu jasa rekening bersama pihak ketiga adalah  www.inapay.com ,

sebuah  situs  online  yang  dimiliki  PT Indonesia  Payment  Solution.4   Berikut

sebuah pengantar (overview) dari situs  www.inapay.com yang merupakan pihak

ketiga jasa perantara pembayaran :

“Sistem  pembayaran  Inapay  dapat  digunakan  oleh  siapa  saja  yang  sudah
menjadi  member  Inapay  dalam  melakukan  transaksi  online  baik  yang
bertindak sebagai pembeli maupun penjual. Untuk menjamin keamanan dan
kelancaran  bertransaksi,  Inapay membuat  sistem dan  prosedur  yang  harus
dilakukan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli yang berupa tahapan-

4  https://www.inapay.com/terms-and-conditions#doc-proses, diakses 21 September 2014
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tahapan  konfirmasi  yang  harus  dilakukan  kedua  belah  pihak  (penjual  dan
pembeli) dan juga pihak Inapay”

Cara kerja pada inapay.com adalah sbb5

Sistem pembayaran  yang  dilakukan  pada  inapay.com diatas  dinamakan

escrow service. Escrow Service atau  disebut Perjanjian Escrow pada hakikatnya

adalah suatu penyimpanan dokumen, surat berharga, barang atau uang pada suatu

pihak  yang  netral  dan  tidak  memihak  dengan  suatu  instruksi  khusus  tentang

bagaimana, dalam hal apa dan kepada siapa penyimpan (escrow holder) tersebut

melepaskan dokumen, barang, atau uang tersebut. 6

I.2 Rumusan Masalah

1. Apakah syarat – syarat legalitas yang wajib dipenuhi perusahaan pengelola

rekening  bersama   dengan  sistem escrow  service  dalam  transaksi

elektronik?

2. Adakah perlindungan hukum bagi konsumen (penjual dan pembeli ) yang

menggunakan  jasa   rekening  bersama   dengan  sistem  escrow service

dalam transaksi elektronik?

I.3 Tujuan Penelitian

1) Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat 

5 https://www.inapay.com/how-it-works, diakses 21 September 2014
6 Rusli  pandika  Rusli  Pandika, Escrow  Suatu  Perjanjian  Pengantaran,  Law  Review  ,

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. 1 No. 3, Maret 2002, hal 2                

INAPAY
Veryfy transaction

BUYER
Confirms Delivery

BUYER
Create new transaction

SELLER
Ship order

SELLER
Seller Receives Payments
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untuk  memperoleh  gelar  Magister  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  

Universitas Pelita Harapan Surabaya

2) Tujuan Praktis

Tujuan Praktis dari penelitian ini adalah :

1) Tujuan dari penulisan ini untuk lebih memahami syarat – syarat

legal  bagi  pendirian  perusahaan  pengelola  rekening  bersama

dengan  Escrow Service  sehingga  menjadi  perusahaan  yang  bisa

dipercaya oleh konsumen.

2)  Untuk  mengetahui  bagi  pihak  –  pihak  pengguna  jasa  rekening

bersama dengan sistem Escrow Service lebih merasa aman dan

terlindungi  hak – haknya,  sehingga bisnis /  usaha bisa berjalan

lancar dan berkesinambungan.

I.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis, sbb:

 1. Maanfaat secara Teoritis :

Memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  perkembangan  ilmu  hukum

terutama  yang  berkaitan  dengan   undang  –  undang  Informasi  dan

Transaksi  Elektronik,  peraturan  bagi  perusahaan  jasa  perantara,  jasa

keuangan,  hukum perjanjian di Indonesia.

 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang

memiliki perusahaan jasa perantara pembayaran dengan Escrow Service ,
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bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan  Escrow service.

Juga diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi DPR dan Pemerintah

agar bisa menghasilkan undang – undang yang tepat sasaran dan berdaya

guna bagi bangsa Indonesia.

I.5 Kerangka Teoritik

Menurut   Pasal  1 huruf b Undang -  Undang No 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UU WDP) , dijelaskan Perusahaan

adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat

tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam

wilayah Negara Republik Indonesia,  untuk tujuan memperoleh keuntungan dan

atau laba”.   Pasal 1 huruf c dalam UU WDP  Pengusaha adalah “setiap orang

perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis

perusahaan”.

Bidang  usaha  meliputi  jumlah  yang  sangat  banyak,  luas  bahkan  tidak

terbatas,  tetapi  kalau  dipisahkan secara  tegas   maka jenis  usaha  dikatagorikan

bidang usaha  jasa  dan manufaktur7.  Bidang usaha  manufaktur  adalah  kegiatan

usaha untuk menghasilkan suatu barang (berwujud), sedangkan bidang usaha jasa

menghasilkan suatu layanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen.

Escrow  service  pada  hakekatnya adalah suatu  penyimpanan  (deposit)

dokumen, surat berharga, barang atau uang pada suatu pihak yang netral, tidak

memihak, dengan suatu instruksi khusus tentang bagaimana, dalam hal apa dan

kepada siapa si penyimpan itu harus melepaskan (disburse) dokumen, barang atau

uang  tersebut.  Dengan  demikian Escrow Agreement adalah  “suatu  persetujuan

7  Tri Budiyono, Hukum Dagang, Griya Media, Salatiga, 2010, hal 14
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untuk menyimpan dokumen, surat berharga, barang atau uang pada suatu pihak

yang netral, tidak memihak, dengan instruksi tentang bagaimana, dalam hal apa

dan  kepada  siapa  dokumen,  surat  berharga,  barang  dan/atau  uang  itu  harus

diserahkan”.8

Transaksi  bisnis  elektronik  atau  E-Commerce diatur  dalam  Undang  –

Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik

(selanjutnya disebut  UU ITE).   Pasal  1 angka 2 UU ITE,  transaksi  elektronik

adalah  “Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer,

jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Dalam  melakukan  transaksi  bisnis  elektronik  (E-Commerce)   ,  maka

sebenarnya telah terjadi perikatan.  Perikataan adalah “hubungan hukum antara

dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut

sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan

tersebut”.9  Secara lebih sempit dalam transaksi elektronik telah terjadi perjanjian

bisnis. 

Suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

hal”.10  Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih

yang membuatnya.

Kedua belah pihak dalam hal ini penjual dan pembeli yang menggunakan

jasa rekening bersama dengan sistem escrow service  dalam transaksi elektronik,

sebenarnya kedua belah pihak  tersebut  merupakan konsumen dari perusahan jasa

rekening bersama.  Pasal  1  angka 2   Undang -  Undang Nomor  8 Tahun 1999

8  Rusli Pandika, op.cit., hal 2
9 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, hal 1 
10 Ibid
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tentang  Perlindungan  Konsumen,    konsumen  adalah  “setiap  orang  pemakai

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri,  keluarga,  orang  lain,maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk

diperdagangkan”.  Dengan  tegas  menurut  pasal  ini  bahwa  konsumen  adalah

konsumen akhir (end user).

Konsumen bisa juga diartikan sebagai berikut:

1.  Konsumen  komersial  (commercial  consumer)  adalah  setiap  orang  yang

mendapatkan barang dan / atau jasa yang digunakan untuk memproduksi

barang dan / jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.

2.  Konsumen  antara  (intermediate  consumer)  ,  adalah  setiap  orang  yang

mendapatkan barang dan / jasa yang dipergunakan untuk diperdagangkan

kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

3. Konsumen akhir (ultimate consumer / end user), adalah setiap orang yang

mendapatkan dan menggunakan barang dan / jasa untuk tujuan memenuhi

kebutuhan kehidupan pribadi,  keluarga,  orang lain,  dan  makhluk  hidup

lainnya  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  kembali  dan/atau  mencari

keuntungan kembali.11

I.6 Metodologi

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya   adalah

upaya  mencari  penyelesaian  masalah  dengan  meneliti  dan  mengkaji  norma

hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan.

2. Pendekatan masalah

11 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta , 2013, hal 17
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Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan  Statute Approach dan

Conceptual Approach. Statute Approach adalah “ Pendekatan dengan menelaah

semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

yang sedang ditangani.12  Sedangkan Conceptual Approach adalah pendekatan

dengan  mengidentifikasikan  dan  membahas  pandangan  –  pandangan  dan

doktrin- doktrin yang bekembang dalam ilmu hukum.13

3. Bahan / sumber hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat 

dibedakan sebagai berikut:

– Bahan hukum primer,  yang merupakan bahan hukum yang sifatnya

mengikat,  berupa  peraturan  perundang  –  undangan  ,  dalam hal  ini

yakni: 1) KUH Perdata ; 2)KUH Dagang ; 3)KUHP  ;4)UU  ITE ;

5) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas; 6) UU WDP;

7)  UUPK  ;   8)Undang  -  Undang  No  7  Tahun  2014  tentang

Perdagangan;   9)Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.36/M-

DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan; 10)

Peraturan  Menteri  Perdagangan  37/M-DAG/PER/9/2007   tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

– Bahan hukum sekunder  ,  yang erat  kaitannya dengan bahan hukum

primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur

,buku  –  buku,  dan  laporan  hasil  penelitian  sebelumnya  sepanjang

masih relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

4. Langkah Penelitian

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hal 133
13 Ibid
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Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi,

dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan

hukum  terkait  melalui  studi  pustaka.  Bahan  –  bahan  itu  diklasifikasikan

berdasarkan  kebutuhan  untuk  menganalisis  rumusan  masalah.  Untuk

mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis

Dalam  menganalisis  digunakan  metode  deduksi,  dalam  arti  cara

pemikiran  /  logika  yang  berawal  dari  pengetahuan  yang  bersifat  umum yang

diperoleh  dari  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan,  yang  kemudian

diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban

khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa

penafsiran, yaitu penafsiran sistematis dan otentik. Penafsiran sistematis adalah

penafsiran dengan cara melihat  susunan pasal   yang berhubungan satu dengan

yang lain yang ada dalam undang – undang itu sendiri maupun dengan pasal  -

pasal lain dari  undang – undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang

lebih baik. Sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap

arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri.

I.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I ; Pendahuluan. Bab pendahuluan ini berisi tentang : permasalahan

yang  memuat  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  manfaat  dan  tujuan

penelitian,  kerangka  teoritis,  metode  penelitian  yang  meliputi  tipe  penelitian,

pendekatan masalah, bahan / sumber hukum, langkah penelitian. Sebagai sub bab

terakhir dari bab I ini adalah pertanggungjawaban sistematika

Bab  II  ;  Pengertian  Dan  Hakekat  Serta  Syarat  -Syarat  Legalitas
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Sistem Escrow Service. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Bab II.1; Pengertian Dan

Hakekat Escrow Service Dari Segi Pandang UU ITE. Bab ini mengemukakan apa

yang  dimaksud  dengan  sistem  escrow  service  dalam  transaksi  elektronik.

Pengertian  serta  tujuannya  dilihat  dari  UU  ITE.  Penggunaan  sistem  escrow

service dikelola oleh perusahaan pengelola rekening bersama yang memerlukan

syarat – syarat legalitas. Bab II.2 ; Analisa Keberadaan Syarat – Syarat Legalitas

Sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perusahaan  Pengelola  Rekening  Bersama

Dengan Sistem  Escrow Service.  Bab ini mengupas /  menganalisa perlindungan

hukum  yang  sangat  mendesak  bagi  perusahaan  pengelola  rekening  bersama

dengan  keberadaan  sistem  escrow  service  dalam  transaksi  elektronik  sesuai

dengan UU ITE

Bab III; Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Sistem

Escrow Service.  Bab ini terdiri dari dua sub bab. Bab III.1; Pengguna Sistem

Escrow  Service dan   Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang

Perlindungan  Konsumen.  Bab  ini  mengemukakan  secara  teoritis  ketentuan  –

ketentuan yang dijumpai dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) bagi pengguna jasa dalam

hal ini konsumen berkaitan dengan sistem  escrow service.  Perlindungan hukum

bagi konsumen pengguna sistem  escrow service dikaitan pula dengan ketentuan

yang  ada  dalam  UU  ITE.  Bab  III.2  ;  Analisa  Perlindungan  Hukum  Bagi

Konsumen  Pengguna  Jasa  Sistem Escrow Service  dalam ruang  siber.  Bab  ini

menganalisa perlindungan hukum yang ada dalam hukum positif berkaitan dengan

sistem  escrow  service.  Mengingat  pengguna  dalam  hal  ini  konsumen  berhak

memperoleh perlindungan hukum dalam penggunaan sistem escrow service yang
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rawan penipuan.

BAB IV; Penutup.  Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan

merupakan  rangkuman  jawaban  secara  singkat  atas  rumusan  masalah  yang

dikemukakan  yang  telah  dibahas  pada  bab  –  bab  sebelumnya.  Saran  sebagai

masukan  yang  memberikan  jalan  keluar  dari  segi  hukum  sesuai  dengan

permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.
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BAB II 

PENGERTIAN DAN HAKEKAT SERTA SYARAT -SYARAT

LEGALITAS SISTEM  ESCROW SERVICE

II.1 Pengertian Dan Hakekat Escrow Service Dari Segi Pandang UU ITE

Secara  etimologis  istilah  escrow adalah  berasal  dari  kata  dalam bahasa

Perancis  "escroue" yang  mengambil  istilah  Latin  "scroda" artinya  "strip  of

parchment".  Kemudian  istilah  itu  diadopsi  ke  dalam  istilah  hukum  Inggris

menjadi "Escrow" yang semula berarti gulungan kertas untuk penulisan dokumen

(scroll),  kemudian  berkembang  penggunaannya  untuk  merujuk  pada  sebuah

"deed" (akta)  yang  disimpan  dalam  escrow,  bahkan  kemudian  istilah  escrow

hingga sekarang ini digunakan untuk merujuk pada escrow agreement atau escrow

arrangement.14

Dalam transaksi bisnis di ruang siber (cyber space), dimana antara penjual

dan  pembeli  sulit  untuk  bertemu  secara  nyata,  karena  seringkali  dipisahkan

dengan jarak yang jauh, maka peranan escrow holder  yang memberikan layanan

jasa escrow service  di ruang siber merupakan salah satu solusi untuk mengatasi

kerumitan  kepercayaan  antara  penjual  dan  pembeli.  Penjual  sebagai  pemilik

barang seringkali ragu – ragu untuk mengirim barang terlebih dahulu, khawatir

pembeli tidak membayar harga barang tersebut. Pembeli   juga ragu – ragu untuk

membayar  terlebih  dahulu,  khawatir  barang tersebut  tidak  pernah dikirim atau

para  pihak  saling  khawatir  akan  terjadi  penipuan.  Untuk  mengatasi  kerumitan

tersebut, maka peranan escrow holder di ruang siber sangat diperlukan. 

14 Rusli Pandika, op.cit., hal 2
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Apabila dilihat dalam jenis transaksinya maka perdagangan dalam ruang

siber secara praktek dibagi dalam dua jenis , yaitu:

1. Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum

antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui

internet  akan  tetapi  pengiriman  barang  dilakukan  secara  biasa  yang

umumnya dilakukan dalam perdagangan barang.

2. Transaksi  melalui  elektronik  langsung  yaitu  hubungan  hukum  yang

dilakukan  lewat  internet  baik  pembuatan  kontrak  maupun  pengiriman

barang,  biasanya  dalam  perdagangan  jasa  ,  misalnya  penjualan  piranti

lunak, film, musik atau informasi yang dapat di download. 15

Dalam  prakteknya  escrow  service di  ruang  siber  merupakan  jenis  transaksi

elektronik  secara  langsung,  dimana  hubungan  hukumnya  semuanya  dilakukan

melalui internet.

Bertemunya para pihak yaitu pembeli, penjual dan escrow holder di ruang

siber (cyber space) dalam kaitannya dengan pemanfaatan layanan escrow service,

meskipun bersifat virtual, tetapi dikatagorikan perbuatan hukum yang nyata.   

Sifat virtualnya dan kegiatan dalam ruang siber, secara yuridis tidak dapat

didekati  dengan  ukuran  dan  kualifikasi  hukum  konvensional.  Permasalahan

hukum  yang  seringkali  dihadapi  adalah  ketika  terkait  dengan  penyampaian

informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal

pembuktian  dan  hal  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum yang  dilaksanakan

melalui sistem elektronik.  Untuk menjaga keamanan  di ruang siber perlu didekati

dengan tiga aspek yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial,

budaya, dan etika.   Penjelasan umum UU ITE , menyatakan :

15 Shinta Dewi, Cyber Law 1, Widya, Bandung, 2009, hal 55
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Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber
space),  meskipun  bersifat  virtual  dapat  dikategorikan sebagai  tindakan atau
perbuatan hukum yang nyata, Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak
dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab
jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos
dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual
yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.
Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang
yang  telah  melakukan  perbuatan  hukum  secara  nyata.  Dalam  kegiatan  e-
commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya
disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal
itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan
teknologi  informasi,  media,  dan  komunikasi  agar  dapat  berkembang  secara
optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di
cyber  space,  yaitu  pendekatan  aspek hukum,  aspek teknologi,  aspek sosial,
budaya,  dan  etika.  Untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  dalam
penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak
karena  tanpa  kepastian  hukum,  persoalan  pemanfaatan  teknologi  informasi
menjadi tidak optimal.

UNCITRAL  (The  United  Nations  Commission  on  International  Trade

Law) yang merupakan salah satu komisi dibawah PBB yang khusus membahas

perdagangan internasional, memberikan suatu panduan (guidelines) berupa Model

Law yang  sifatnya  tidak  mengikat  namun  dijadikan  acuan  negara  –  negara

termasuk Indonesia.  Guidelines tersebut mengartikan perdagangan dalam ruang

siber (e-commerce) sebagai “ This Model Law applies to any kind of information

in  the  form of  a  data  message used  in  the  context  of  commercial  activities”,

perdagangan  melalui  elektronik  adalah  menggunakan  semua  jenis  informasi

dalam bentuk data untuk keperluan komersial.16

WTO  (World  Trade  Organization)  yang  merupakan  organisasi

perdagangan  dunia  memberikan  definisi  perdagangan  dalam  ruang  siber  (e-

commerce) sebagai  “ The production,  distribution,  marketing,  sale,  delivery of

goods  and service  by  electronic  means”,  perdagangan  elektronik  adalah  suatu

proses meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang

16 Ibid , hal 57
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dan jasa melalui elektronik17

Kesepakatan perdagangan yang terjadi dalam ruang siber antara pembeli,

penjual  dan  escrow  holder adalah  ketika  para  pihak  tersebut  sepakat  dengan

barang  yang  diperjual  belikan,  harga  barang,  metode  pengiriman  dan   cara

pembayaran.  Perdagangan  ini  dilakukan  secara  transaksi  elektronik.  Dalam

perspektif  hukum  Indonesia  khususnya  dalam  pasal  1  angka  2  UU  ITE

menyatakan  “Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan

dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik

lainnya.”  Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim

Pengirim  telah  diterima  dan  disetujui  Penerima.  Pasal   20  ayat  1  UU  ITE

menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi

pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui

Penerima.”  Pasal  20 ayat  2  UU ITE menyatakan “Persetujuan atas  penawaran

Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilakukan

dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”

Dalam  perdagangan  ruang  siber  penggunaan  layanan  escrow  service

menggunakan teknologi informasi. Pasal 1 angka 3 UU ITE, “Teknologi informasi

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau  menyebarkan  informasi.” Asas

pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  sistem  escrow  service dilaksanakan

dengan  asas  yang  sesuai  dengan  pasal  3  UU  ITE,  “Pemanfaatan  Teknologi

Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian

hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  iktikad baik,  dan kebebasan memilih  teknologi

atau netral teknologi.”  Asas ini mempunyai arti sebagaimana dipaparkan dalam

17 Ibid , hal 57
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penjelasan pasal 3 UU ITE , 

Asas  kepastian hukum berarti  landasan hukum bagi  pemanfaatan Teknologi
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta  segala  sesuatu  yang  mendukung
penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Asas  kehati-hatian berarti  landasan  bagi  pihak  yang  bersangkutan  harus
memperhatikan segenap aspek yang  berpotensi mendatangkan kerugian, baik
bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik.
Asas  itikad  baik berarti  asas  yang  digunakan  para  pihak  dalam melakukan
Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan
pihak lain tersebut.
Asas  kebebasan  memilih  teknologi  atau  netral  teknologi berarti  asas
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada
penggunaan teknologi tertentu Sehingga dapat mengikuti perkembangan pada
masa yang akan datang.

Pemanfaatan  layanan  sistem  escrow  service  dalam ruang  siber,  escrow

holder sebagai pemilik layanan tersebut  harus memiliki sistem elektronik.  Pasal

1  angka  5  “Sistem  elektronik   adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur

elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan Informasi  Elektronik.”   Sistem elektronik  escrow holder tersebut

harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar.  Pasal  9  UU  ITE

mensyaratkan  bahwa “Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  Sistem

Elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan

dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Dalam penjelasan

pasal  9  UU ITE,  yang dimaksud  dengan "informasi  yang lengkap dan benar"

meliputi:

a.informasi  yang  memuat  identitas  serta  status  subjek  hukum  dan
kompetensinya,  baik  sebagai  produsen,  pemasok,  penyelenggara  maupun
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perantara;
b.informasi  lain  yang menjelaskan hal  tertentu  yang menjadi  syarat  sahnya

perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti
nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Selain  informasinya  lengkap  dan  benar,  escrow  holder juga  harus

menyelenggarakan sistem elektronik yang andal,  aman dan bertanggung jawab

terhadap  beroperasinya  Sistem  Elektronik.  Pasal  15  ayat  1  dan  2  UU  ITE

menyatakan,

(1) Setiap  Penyelenggara   Sistem Elektronik  harus menyelenggarakan Sistem
Elektronik  secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara     Sistem     Elektronik     bertanggung     jawab     terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Penjelasan pasal 15 UU ITE  menyatakan,

Andal  artinya  Sistem Elektronik  memiliki  kemampuan  yang  sesuai  dengan
kebutuhan penggunaannya.
Aman artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan non fisik.
Beroperasi  sebagaimana  mestinya  artinya  Sistem  Elektronik  memilik
kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
Bertanggung jawab artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara
hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut

Sebagai   penyelenggara  sistem  elektronik,  escrow  holder wajib

menyelenggarakan sistem elektronik dengan persyaratan minimum sebagaimana

ada dalam pasal 16 ayat 1  UU ITE yaitu :

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap          
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik 
yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat  menampilkan  kembali  Informas i Elektronik  dan/atau  Dokumen

Elektronik  secara  utuh  sesuai  dengan  masa  retensi  yang  ditetapkan
dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. dapat  melindungi  ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan  InformasiElektronik  dalam  Penyelenggaraan  Sistem
Elektronik tersebut;

c. dapat   beroperasi   sesuai   dengan   prosedur  atau  petunjuk  dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektroniktersebut;

d. dilengkapi  dongan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan  dengan
bahasa,  informasi,  atau  simbol  yang dapat  dipahami  oleh  pihak yang
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bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. memiliki  mekanisme yang  berkelanjutan  untuk  menjaga kebaruan,

kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Pengertian tentang Informasi elektronik dijelaskan  dalam pasal 1 angka 1

UU ITE yaitu:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk,
tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,
electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Dan pengertian Dokumen elektronik dijelaskan  dalam pasal 1 angka 4 UU

ITE yaitu

Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Dalam transaksi elektronik antara pembeli dan penjual yang menggunakan

metode  pembayaran  dengan  cara  escrow  service ,  kedudukan  escrow  holder

adalah sebagai penyelenggara agen elektronik. Pasal 1 angka 8 UU ITE  “ Agen

Elektronik  adalah  perangkat  dari  suatu  Sistem  Elektronik  yang  dibuat  untuk

melakukan  suatu  tindakan  terhadap  suatu  Informasi  Elektronik  tertentu  secara

otomatis  yang  diselenggarakan  oleh  Orang.”   Sebagai  penyelenggara  agen

elektronik, escrow holder harus menyediakan fitur sesuai dengan ketentuan, pasal

22  ayat  1  UU  ITE  yaitu  “Penyelenggara  Agen  Elektronik  tertentu  harus

menyediakan  fitur  pada  Agen  Elektronik  yang  dioperasikannya  yang

memungkinkan. penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam

proses transaksi.”  Penjelasan pasal 22 UU ITE menjelaskan maksud dari fitur,

21



yaitu “Yang dimaksud dengan fitur adalah fasilitas yang memberikan kesempatan

kepada  pengguna  Agen Elektronik  untuk  melakukan  perubahan  atas  informasi

yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi

ulang”.

Tanggung jawab hukum dalam transaksi elektronik dijelaskan  dalam pasal

21 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU ITE yaitu :

(1) Pengirim  atau  Penerima  dapat   melakukan Transaksi  Elektronik sendiri,
melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak   yang   bertanggung   jawab   atas   segala   akibat   hukum  dalam
pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
diatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi

Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam        

pelaksanaan Transaksi.Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi 
kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam 
pelaksanaan Transaksi Elekronik menjadi tanggung jawab penyelenggara
Agen Elektronik.

(3) Jika  kerugian  Transaksi  Elektronik  disebabkan gagal beroperasinya Agen
Elektronik akibat  tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem
Elektronik,  segala  akibat  hukum menjadi  tanggung jawab penyelenggara
Agen Elektronik.

(4) Jika  kerugian  Transaksi Elektronik  disebabkan  gagal beroperasinya Agen
Elektronik  akibat  kelalaian  pihak  pengguna  jasa  layanan,  segala  akibat
hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal
dapat  dibuktikan  terjadinya,  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dari/atau
kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  transaksi  elektronik  dapat

diselenggarakan dalam lingkup privat atau publik yaitu  negara, badan usaha atau

masyarakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Hal in tercantum dalam pasal 17

ayat 1 dan 2 UU ITE :

(1)  Penyelenggaraan  Transaksi   Elektronik dapat  dilakukan dalam lingkup
publik, ataupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  wajib  beritikad  baik  dalam melakukan interaksi  dan/atau
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pertukaran  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  selama
transaksi berlangsung

Pada  hakekatnya  kontrak  jual  beli  melalui  ruang  siber  tidak  berbeda

dengan  kontrak  jual  beli  yang  dilakukan  dalam dunia  offline  (kontrak  secara

konvensional) . Hanya bedanya terlelak pada media yang dipakai,  ruang siber

yang  dipakai  media  elektronik,  sedangkan  dalam  kontrak  konvensional

menggunakan media kertas (bukti tertulis diatas kertas).  Pasal 18 ayat 1 UU ITE

menyatakan   “Transaksi  elektronik  yang  dituangkan  dalam kontrak  elektronik

mengikat para pihak.”  Pasal 1 angka 17 menjelaskan “Kontrak Elektronik adalah

perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Dalam hal terjadi sengketa antara para pihak, maka penyelesaian sengketa

antara para pihak mengacu pada pasal 38 dan pasal 39 UU ITE. Pasal 38 UU ITE

adalah sbb:

(1)Setiap  Orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang
menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi
Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2)Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  perwakilan  terhadap pihak
yang  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan
Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dan dalam pasal 39 UU ITE, 

(1)Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2)Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,  atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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II.2  Analisa  Keberadaan  Syarat  –  Syarat  Legalitas  Sebagai  Perlindungan
Hukum Bagi Perusahaan Pengelola Rekening Bersama Dengan Sistem
Escrow Service.

Perusahaan  merupakan  wadah  atau  bentuk  yang  dipergunakan  untuk

melakukan usaha. Perusahaan pengelola rekening bersama dengan sistem escrow

service  (selanjutnya disebut  perusahaan escrow holder),  merupakan perusahaan

dalam bidang usaha jasa. Bidang jasa adalah kegiatan usaha yang mengakibatkan

suatu layanan (services) tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen.18

Perusahaan escrow holder  merupakan pihak perantara antara pembeli dan

penjual.  Pada  hakekatnya  bidang  usahanya  adalah  jasa  menerima  titipan  uang

pembayaran  dari  pihak  pembeli  dan  menyalurkan  uang  tersebut  kepada  pihak

penjual tatkala barang yang diterima pembeli sesuai dengan yang disepakati antara

pihak  pembeli  dan  pihak  penjual.  Besarannya  biaya  jasa  penitipan  uang  (fee)

tergantung besarnya nilai  transaksi antara pembeli  dan penjual ,  yang tentunya

nilai  fee tersebut telah disepakati bersama antara pembeli – perusahaan  escrow

holder - penjual

Dalam sistem hukum Indonesia , bentuk usaha terstruktur meliputi:

1. Perusahaan Perseorangan

2. Persekutaan Perdata

3. Persekutuan dengan Firma

4. Persekutuan Komanditer

5. Perseroan Terbatas

6. Koperasi

7. Badan Usaha Milika Negara (BUMN), yang dapat berbentuk Perusahaan

Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero)

18 Tri Budiyono, Hukum Dagang, Griya Media, Salatiga, 2010, hal 14

24



8. Perusahaan Daerah (Perusda)19

Sebagai perusahaan jasa yang menerima titipan uang pembayaran, maka

perusahaan escrow holder tersebut bisa mengambil salah satu bentuk dari bentuk

usaha terstruktur tersebut. Namun demikian sampai sejauh ini  dalam ruang siber

bentuk usaha  terstruktur  yang penulis  temukan adalah bentuk usaha  Perseroan

Terbatas (PT) dan Persekutuan Comanditer (CV) .  Dalam undang undang no 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) Pasal 1 angka

1 :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum
yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
serta peraturan pelaksanaannya. 

Perseroan  Terbatas  merupakan  asosiasi  yang  bersifat  komersial  dan

berbadan hukum.20  Pasal 7 ayat 1 UU PT “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang

atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Perseroan

yang didirikan tersebut harus mempunyai maksud dan tujuan, seperti dituangkan

dalam pasal  2  ayat  1  UU PT disebutkan bahwa “Perseroan harus  mempunyai

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.” 

Dalam  sistem  hukum  Indonesia  Perseroan  Terbatas  merupakan  bentuk

usaha yang berbadan hukum (rechtspersoon / legal entity). Badan hukum adalah

segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian

itu  oleh  hukum  diakui  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban.  Konsekwensi

yuridis dari badan hukum adalah sbb:

19 Ibid, hal 15
20 Rudhi Prasetya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
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a. Badan Hukum merupakan perkumpulan orang (organisasi)

b. Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling)

c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri

d. Mempunyai pengurus

e. Mempunyai hak dan kewajiban

f. Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan21

Untuk  pengertian  Persekutuan  Komanditer  atau  CV  (Commanditaire

Vennootschap) dijelaskan  dalam  pasal  19  KUHD  (Kitab  Undang  –  Undang

Hukum Dagang) yang berbunyi:

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau  melepaskan
uang disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau antara
beberapa  persero  yang  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  untuk
keseluruhannya,  dan  satu  orang atau  lebih  sebagai  pemberi  pinjaman uang.
Suatu persero dapat sekaligus berujud perseroan firma terhadap para persero
firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

Pengertian  yang  lebih  sederhana  dirumuskan  dalam  draft  RUU  Usaha

Perseorangan dan Badan Usaha bukan Badan Hukum, pasal 1 angka 5 draft RUU

Usaha  Perseorangan  dan  Badan  Usaha  bukan  Badan  Hukum  memberikan

definisi:” Persekutuan Komanditer adalah badan usaha bukan badan hukum yang

mempunyai  satu  atau  lebih  sekutu  komplementer  dan  satu  atau  lebih  sekutu

komanditer.”

Jika bertitik tolak dari KUHD, tidak dapat ditemukan pengaturan tersendiri

dari  persekutuan  komanditer  (CV,)   pengaturannya  dijadikan  satu  dengan

Persekutuan dengan Firma , yaitu pasal 18 – 35 KUHD. Selain itu pasal 1618 –

1652  KUH  Perdata  yang  mengatur  Persekutuan  Perdata  juga  berlaku  bagi

persekutuan komanditer (CV) dalam bentuk hukum umum (lex generali).22

21 Tri Budiyono, op.cit.,  hal 20
22 Ibid, hal 69
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Dalam  prakteknya  di  Indonesia  mendirikan  CV  berdasarkan  Akta  Notaris,

didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dan  diumumkan  dalam

Tambahan Berita Negara RI.23

Baik  perusahaan  yang  berbentuk  PT maupun  CV wajib  didaftarkan  di

Daftar  Perusahaan,  hal  tercantum dalam Undang – Undang No.  3  tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UU WDP) pasal 5 ayat 1

disebutkan   “Setiap  perusahaan  wajib  didaftarkan  dalam  Daftar  Perusahaan.”

Mengenai pendaftarkan perusahaan  diuraikan lagi dalam Pasal 7  UU WDP, 

Perusahaan  yang  wajib  didaftar  dalam  Daftar  Perusahaan  adalah  setiap
perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara
Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  peraturan  perundangundangan  yang
berlaku,termasuk  di  dalamnya  kantor  cabang,  kantor  pembantu,  anak
perusahaan serta  agen dan perwakilan dari  perusahaan itu  yang mempunyai
wewenang untuk mengadakan perjanjian.    

dan pasal 8 UU WDP,

Perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  Undang-undang  ini
berbentuk : 
a. Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi; 
b. Persekutuan; 
c. Perorangan; 
d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal 

ini. 

Pengertian tentang  Daftar Perusahaan ada dalam pasal 1 huruf a UU WDP

yang menjelasan:

Daftar  Perusahaan adalah  daftar  catatan  resmi  yang  diadakan  menurut  atau
berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  ini  dan  atau  peraturan-peraturan
pelaksanaannya,  dan  memuat  hal-hal  yang  wajib  didaftarkan  oleh  setiap
perusahaan  serta  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dari  kantor
pendaftaran perusahaan; 

Sedangkan Tujuan Daftar Perusahaan ada dalam Pasal 2 UU WDP  yaitu:

Daftar  Perusahaan  bertujuan  mencatat  bahan-bahan  keterangan  yang  dibuat
secara  benar  dari  suatu  perusahaan dan merupakan sumber informasi  resmi

23 Ibid,  hal 71
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untuk  semua  pihak  yang  berkepentingan  mengenai  identitas,  data,  serta
keterangan  lainnya  tentang  perusahaan  yang  tercantum  dalam  Daftar
Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. 

Sifat Daftar Perusahaan adalah terbuka yang berarti  dapat dipergunakan

oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Ketentuan ini tercantum dalam  pasal

3 UU WDP “ Daftar Perusahaan bersifat  terbuka untuk semua pihak.”  Dalam

penjelasan pasal 3 UU WDP “Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa

Daftar  Perusahaan  itu  dapat  dipergunakan  oleh  pihak  ketiga  sebagai  sumber

informasi.” 

Mengenai  jangka  waktu  pendaftaran  paling  lama  3  bulan  setelah

perusahaan mulai menjalankan usahanya, hal ini tercantum dalam pasal 10 UU

WDP  “Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah

perusahaan mulai menjalankan usahanya.” 

Hal  hal  yang  wajib  didaftarkan  apabila  bentuk  perusahaan  adalah

Perseroan Terbatas tercantum dalam pasal 11 ayat 1, 2 dan 3  UU WDP yang

berisi :

(1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan
perundang-undangan  tentang  Perseroan  Terbatas,  hal-hal  yang  wajib
didaftarkan adalah : 
a. 1. nama perseroan; 

2. merek perusahaan; 
b. 1. tanggal pendirian perseroan, 

2. jangka waktu berdirinya perseroan; 
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan; 

2. izin-izin usaha yang dimiliki; 
d. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan  setiap 

perubahannya; 
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan 

perseroan; 
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris : 

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; 
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1; 
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri; 
4. alamat tempat tinggal yang tetap; 
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5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat 
tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia; 

6. tempat dan tanggal lahir; 
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik 

Indonesia; 
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran; 
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 

8; 
10. tanda tangan; 
11. tanggal mulai menduduki jabatan; 

f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris; 
g. 1. modal dasar; 

2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham; 
3. besarnya modal yang ditempatkan; 
4. besarnya modal yang disetor; 

h. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha; 
2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum; 
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran. 

(2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor 
secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-
saham itu yaitu: 
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; 
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1; 
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri; 
4. alamat tempat tinggal yang tetap, 
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal

di wilayah Negara Republik Indonesia; 
6. tempat dan tanggal lahir; 
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik 

Indonesia; 
8. kewarganegaraan; 
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8; 
10. jumlah saham yang dimiliki, 
11. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham. 

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

Apabila perusahaan berbentuk CV, hal – hal yang wajib didaftarkan ada

dalam pasal 13 UU WDP yaitu:

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib
didaftarkan adalah:
a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
b. 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan;

2. merek perusahaan.
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;

2. izin-izin usaha yang dimiliki.
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d.  1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta 

perwakilan persekutuan.
e. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah 

sekutu pasif;
f. berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat 

tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik

Indonesia;
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka

8.
g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;
h. besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu 

aktif dan pasif;
i. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

2. tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi 
setelah didirikan persekutuan;

3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
j. tanda tangan dari setiap sekutu. aktif yang berwenang menanda tangani 

untuk keperluan persekutuan.
(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain 

hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib 
didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:
a. besarnya modal komanditer;
b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
c. besarnya modal yang ditempatkan;
d. besarnya modal yang disetor.

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian 
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Perusahaan yang telah mendaftar akan mendapat Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).  Peraturan  Menteri  Perdagangan  37/M-DAG/PER/9/2007   tentang

Penyelenggaraan  Pendaftaran  Perusahaan  (selanjutnya  disebut  Permendag

37/2007),  pasal  1  angka  2  menjelaskan  “Tanda  Daftar  Perusahaan  yang

selanjutnya  disebut  TDP adalah  surat  tanda  pengesahan  yang  diberikan  oleh

Kantor  Pendaftaran  Perusahaan  kepada  perusahaan  yang  telah  melakukan
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pendaftaran perusahaan.”  Setiap perusahaan yang wajib memiliki TDP dijelaskan

dalam pasal 2 ayat 1 Permendag 37/2007 ,

Setiap  perusahaan  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT),  Koperasi,
Persekutuan  Komanditer  (CV),  Firma  (Fa),  Perorangan,  dan  Bentuk  Usaha
Lainnya  (BUL),  termasuk  Perusahaan  Asing  dengan  status  Kantor  Pusat,
Kantor Tunggal,  Kantor Cabang, Kantor Pembantu,  Anak Perusahaan, Agen
Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan
usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan
dalam daftar perusahaan

Perusahaan  escrow  holder dalam  menjalankan  usaha  bidang  jasa  pada

prinsipnya  menjalankan  usaha  perdagangan.  Menurut  Undang  -  Undang  No 7

Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pasal 1

angka  1  “Perdagangan  adalah  tatanan  kegiatan  yang  terkait  dengan  transaksi

Barang  dan/atau  Jasa  di  dalam  negeri  dan  melampaui  batas  wilayah  negara

dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas  Barang  dan/atau  Jasa   untuk  memperoleh

imbalan  atau  kompensasi.”  Sedangkan  jasa  menurut  UU Perdagangan  pasal  1

angka 6 “  Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau

hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.” 

Lingkup jasa yang dapat diperdagangkan tercantum dalam pasal 4 ayat 2

dan 3  UU Perdagangan , yaitu :

(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur
Jasa yang dapat  diperdagangkan meliputi:
a. Jasa bisnis;
b. Jasa distribusi;
c. Jasa komunikasi;
d. Jasa pendidikan;
e. Jasa lingkungan hidup;
f. Jasa keuangan;
g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
h. Jasa kesehatan dan sosial;
i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
j. Jasa pariwisata;
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k. Jasa transportasi; dan
l. Jasa lainnya.

(3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas
wilayah negara.

Sebagai perusahaan penyedia jasa, maka perusahaan  escrow holder wajib

menyediakan  tenaga teknis  yang  kompeten,  seperti  yang disyaratkan oleh  UU

Perdagangan pasal 20 “ Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa

wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.  Yang  dimaksud  dengan  tenaga  teknis  yang  kompeten,

dijabarkan dalam penjelasan  UU Perdagangan pasal  20 yaitu  “Yang dimaksud

dengan tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa

tertentu  diwajibkan  memiliki  sertifikat  sesuai  dengan  keahliannya  berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perizinan  dibidang  perdagangan  juga  wajib  dimiliki  oleh  perusahaan

escrow holder. Pasal 24 UU Perdagangan menjelaskan sbb:

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki
perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan 
kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.

(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki 
perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan 
sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan  Menteri  Perdagangan  No  36/M-DAG/PER/9/2007  Tentang

Penerbitan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (selanjutnya  disebut  Permendag

36/2007),  pasal  1  angka  4   “Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  yang  selanjutnya

disebut  SIUP  adalah  Surat  Izin  untuk   dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha

perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.” 

Perusahaan  escrow  holder wajib  memilik  SIUP,  sesuai  dengan  pasal  2
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Permendag 36/2007,

(1) Setiap  Perusahaan  yang  melakukan  usaha  perdagangan wajib memiliki
SIUP.

(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. SIUP Kecil;
b. SIUP Menengah;
c. SIUP Besar; 

Sedangkan definisi tiap SIUP ada dalam pasal 3 Permendag 36/2007, yaitu: 

(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan
kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua
ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) SIUP  Menengah  wajib  dimiliki  oleh  Perusahaan  Perdagangan  dengan
modal dan kekayaan bersih  (netto)  seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan
kekayaan bersih  (netto)  seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ketentuan mengenai jenis bidang usaha yang dilarang menggunakan SIUP

ada dalam pasal 5 Permendag 36/2007 :

(1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
a.  yang  tidak  sesuai  dengan  kelembagaan  dan/atau  kegiatan usaha,

sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
b. menghimpun   dana   dari   masyarakat   dengan   menawarkan    janji

keuntungan yang tidak wajar (money game);
c. perdagangan  barang  dan/atau  jasa  dengan  sistem  penjualan langsung

(single level marketing atau multi level marketing);
d. perdagangan Jasa Survey;
e. Perdagangan Berjangka Komoditi.

(2)  Pedagang   Besar   (Wholesaler)   dilarang   melakukan  kegiatan  sebagai
Pedagang Pengecer (Retailer) dan Pedagang Informal.

Dalam  SIUP tersebut,  klasifikasi  lapangan  usaha  escrow  service  pada

ruang siber untuk saat ini yang penulis temukan dimasukkan dalam sub golongan

6202.  Peraturan  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  No  57  tahun  2009  tentang

Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI),   sub  golongan  6202

“Kegiatan  konsultasi  komputer  dan  manajemen  fasilitas  komputer”.   Sub

33



golongan 6202 mencakup :

-  Perencanaan dan perancangan sistem  komputer   yang  mengintegrasikan
perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer Unit yang
diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem
perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi
atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang
diklasifikasikan  dalam subgolongan  ini  pada  umumnya  menginstal  sistem
dan melatih serta mendukung pengguna sistem.

- Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau
fasilitas  pengolahan  data  di  tempat  klien,  demikian  juga  jasa  pendukung
terkait.
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BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA

JASA SISTEM ESCROW SERVICE

III.1  Pengguna  Sistem  Escrow Service dan   Undang  -  Undang  Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam  perspektif  Pasal  1  angka  2  UUPK  konsumen   “Setiap  orang

pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi

kepentingan diri sendiri,  keluarga,  orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan”. Dalam lingkup pengertian UUPK konsumen adalah

konsumen  akhir,  frasa  “tidak  untuk  diperdagangkan  lagi”  mempunyai  arti

konsumen akhir (end user).  

Menurut  Adrianus  Meliala  yang  dikutip  oleh  Zulham,  cakupan

perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek :

1. Perlindungan  terhadap  kemungkinan  barang  yang  diserahkan  kepada

konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  syarat  –  syarat  yang  tidak  adil

kepada konsumen.24

Menurut penulis, “barang” dalam konteks pengertian Adrianus Meliala juga bisa

berarti jasa, artinya kata “barang” itu berarti barang dan / atau jasa

Pengguna sistem  escrow service ada dua pihak, yaitu pihak pembeli dan

pihak penjual. Pihak pembeli maupun pihak penjual merupakan konsumen dari

24 Zulham, op.cit., hal 22
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sistem escrow service.  Sehingga bisa kita artikan bahwa hubungan antara escrow

holder   dan  pembeli  adalah  hubungan  pelaku  usaha  dan  konsumen,  dimana

escrow  holder adalah  sebagai  pelaku  usaha  dan  pembeli  adalah  konsumen.

Demikian  juga  hubungan  antara  escrow holder dan  penjual,  adalah  hubungan

antara  pelaku  usaha dan  konsumen.  Secara  sederhana  hubungan  tersebut  bisa

digambarkan seperti dibawah ini:

Sistem escrow service pada hakekatnya memberikan layanan jasa. Menurut

pasal 1 angka 5 UU PK “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Dalam realitas perdagangan antara pelaku usaha dan konsumen di dunia

siber, seringkali terjadi hubungan yang tidak seimbang, pelaku usaha cenderung

memilih perjanjian baku yang seringkali substansi perjanjiannya hanya ditentukan

secara sepihak oleh pelaku usaha atau konsumen tidak mempunyai kesempatan

atau waktu yang cukup untuk membaca klasul klasul yang diperjanjikan, entah

karena  hurufnya  yang  terlalu  kecil  dan  tidak  menarik  atau  karena  terlalu

banyaknya klasul klasul yang dicantumkan. Dalam klasula baku tersebut secara

tersirat berlaku asas  take it or leave it. Klasula baku biasanya dibuat oleh pihak

yang kedudukannya lebih kuat, yang seringkali pada dunia usaha dipegang oleh

pelaku  usaha.   Sudaryatmo  seperti  dikutip  oleh  Zulham  mengungkapkan

karakteristik klasula baku adalah:

Escrow Holder

Penjual Pembeli

Perjanjian Perjanjian

Perjanjian
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1.Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat

dari konsumen

2.Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian

3.Konsumen  terpaksa  menerima  isi  perjanjian  karena  didorong  oleh  faktor

kebutuhan25

Pasal  1  angka 10 UUPK mendefinisikan klausula baku adalah   “Setiap

aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan

terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Mengenai  klausula  baku secara  tegas  ada  di  pasal  18  aya1  1,  2  dan 3

UUPK yang memberikan panduan / larangan isi klausula baku sbb:

(1)  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan
untuk  diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan  bahwa  pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali

barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan kembali

uang  yang  dibayarkan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh
konsumen;

d. menyatakan  pemberian kuasa  dari  konsume kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

 tindakan  sepihak  yang  berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  oleh
konsumen secara angsuran;

e. mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  obyek  jual  beli
jasa;

g. menyatakan  tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat
sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada  pelaku  usaha
untuk  pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

25 Zulham, op.cit., hal 66 - 67
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(2)  Pelaku  usaha   dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau
bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang
pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada
dokumen  atau  perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Penjelasan pasal 18 ayat 1 “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan

kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan

berkontrak.”  Secara  filosofis  UUPK  menginginkan  terciptanya  keseimbangan

antar  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta  kepentingan  semua  pihak  harus

terlindungi.

Pengguna sistem escrow service mempunyai hak – hak sebagai konsumen

seperti yang terdapat dalam pasal 4 UUPK, yaitu 

Hak konsumen adalah :
1.hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;
2.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang
dijanjikan;

3.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

4.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

5.hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7.hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak

diskriminatif;
8.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

9.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak – hak  tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban seperti

yang dipaparkan dalam pasal 5 UU PK, yaitu

Kewajiban konsumen adalah :
a. membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
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b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen

secara patut.

Disamping  hak  dan  kewajiban  konsumen  seperti  dipaparkan  diatas,

perusahaan escrow holder sebagai pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban

sebagimana disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK yaitu;

Pasal  6 UUPK

Hak pelaku usaha adalah :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik;
c.  hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen;
d. hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa

kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang
diperdagangkan;

e.  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
lainnya.

Pasal 7 UUPK

Kewajiban pelaku usaha adalah :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b.  memberikan informasi  yang benar,  jelas dan jujur mengenai  kondisi  dan

jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

d.  menjamin   mutu   barang   dan/atau   jasa  yang   diproduksi  dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar  mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

e.  memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f.  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang
diperdagangkan;

g. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang
dan/atau  jasa  yang  dterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan
perjanjian.
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Sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen  yang berkaitan dengan

sistem  escrow  service  dalam  ruang  siber,  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  adalah

escrow holder wajib menyediakan system elektroniknya sesuai dengan peraturan

perundang – undangan, hal ini dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 huruf a UUPK

dimana pelaku usaha dilarang “Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar

yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Persyaratan

minimum yang harus dipenuhi sebagaimana  ada dalam Pasal 16 ayat 1  UU ITE. 

Selain itu ada larangan – larangan yang terdapat pada:  

Pasal 8 ayat 1 huruf a, d,e, f dan j  UUPK,

(a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundangundangan;

(d)  tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan   atau   kemanjuran
sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket  atau  keterangan  barang
dan/atau jasa tersebut

(e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut

(f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut

(j)  tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau   petunjuk  penggunaan  barang
dalam  bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 9 ayat1  huruf a, c, d, e, i, j, k  UUPK

Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  suatu
barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga 

khusus,  standar  mutu  tertentu,  gaya  atau  mode  tertentu,  karakteristik  
tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
persetujuan,  perlengkapan  tertentu,  keuntungan  tertentu,  ciri-ciri  kerja
ataumaksesori tertentu;

c. barang  dan/atau jasa  tersebut  dibuat  oleh  perusahaan  yang  mempunyai
sponsor, persetujuan atau afiliasi;

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
i.  secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
j.  menggunakan   kata-kata  yang  berlebihan,  seperti  aman,  tidak  berbahaya,

tidak  mengandung  risiko  atau  efek  sampingan  tanpa  keterangan  yang
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lengkap;
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 10 UUPK

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  atau
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau

jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 12 UUPK

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu
barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah
tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya
sesuai  dengan  waktu  dan  jumlah  yang  ditawarkan,  dipromosikan,  atau
diiklankan.

Pasal 13 ayat 1 UUPK

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah 
berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak 
memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Jika  pelaku usaha  memiliki  program memberikan hadiah  melalui  cara  undian,

maka beberapa hal yang dilarang ada dalam pasal 14 UUPK,

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan  dengan  memberikan  hadiah  melalui  cara  undian,  dilarang
untuk :
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal  15 UUPK yaitu  “Pelaku usaha  dalam menawarkan barang dan/atau  jasa

dilarang  melakukan  dengan  cara  pemaksaan  atau  cara  lain  yang  dapat

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.”
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Dalam hal mengenai suatu janji yang berhubungan dengan waktu, dimana

barang dan/atau jasa tersebut harus dipenuhi sesuai dengan jangka waktu tertentu,

maka pelaku usaha  dilarang untuk tidak  menepati  janji  tersebut.  Dicantumkan

dalam pasal 16 UUPK,

Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  melalui  pesanan
dilarang untuk :
a. tidak  menepati  pesanan  dan/atau  kesepakatan  waktu  penyelesaian  sesuai

dengan yang dijanjikan;
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Dalam  kaitannya  dengan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  (escrow  holder),

dipaparkan dalam: 

Pasal 19 UUPK:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti  rugi atas  kerusakan,
pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian
uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara
nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti  rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan ayat  (2)
tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut
merupakan kesalahan konsumen.

Sedangkan  beban  pembuktiannya  menjadi  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  ini

tercantum  dalam  pasal  22  UUPK  “Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur

kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),

Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa

menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.” Ketentuan ini

menerapkan beban pembuktian terbalik.
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Khusus mengenai garansi / jaminan bagi pelaku usaha jasa tercantum dalam pasal

26 UUPK “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi  jaminan

dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

Jika  terjadi  sengketa  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  penyelesaian

sengketanya  ada dalam:

Pasal 45 UU PK

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan
pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau
di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang
bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud  pada ayat
     (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam

Undang-undang.
(4) Apabila   telah   dipilih   upaya   penyelesaian   sengketa   konsumen   di

luarpengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil  oleh salah satu pihak atau oleh
para pihak yang bersengketa

Pasal 46 UU PK

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c.  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi

syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran
dasarnya  menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya
organisasi  tersebut  adalah  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen
dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d.  pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi  atau  dimanfaatkan  mengakibatkan  kerugian  materi  yang
besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan
konsumen  swadaya  masyarakat  atau  pemerintah  sebagaimana  dimaksud
pada ayat  (1)  huruf  b,  huruf  c,  atau  huruf  d  diajukan kepada peradilan
umum.

(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kerugian  materi  yang  besar  dan/atau
korban yang tidak  sedikit  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  d
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Untuk penyelesaian di luar pengadilan bertujuan seperti tercantum dalam pasal 47

UUPK  “Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggarakan

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak 

akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Sedangkan  jika  penyelesaian  sengketanya  melalui  pengadilan  mengacu  pada

ketentuan peradilan umum, hal ini tercantum dalam pasal 48 UUPK “Penyelesaian

sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan

umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”

Selain melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui peradilan

umum,  penyelesaian  sengketa  juga  bisa  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa

Konsumen yang memiliki tugas dan wewenang tercantum dalam pasal 52 UUPK:

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. melaksanakan penanganan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen,  dengan

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi pelanggaran ketentuan

dalam Undang-undang ini;
e. menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dari konsumen

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

perlindungan konsumen;
h. memanggil  dan  menghadirkan  saksi, saks i ahli dan/atau setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
i.  meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi

ahli,  atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf  g dan huruf h,
yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  badan  penyelesaian  sengketa
konsumen;

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di pihak
konsumen;

l. memberitahukan putusan  kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;
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m. menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang   melanggar
ketentuan Undang-undang ini.

Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen

adalah bersifat final dan mengikat. Ini tercantum dalam pasal 54 ayat 3 UUPK

“Putusan  majelis  adalah  bersifat  final  dan  mengikat”.  Majelis  yang  dimaksud

adalah majelis yang di bentuk Badan Penyelesaian Sengketa. Final berarti bahwa

putusan tersebut tidak bisa dibanding lagi.

Jika putusan tersebut tidak bisa diterima oleh para pihak, para pihak bisa

mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Sebagaimana dipaparkan dalam

pasal  46  ayat  2  UUPK  “Para  pihak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada

Pengadilan Negeri  paling  lambat 14 (empat belas) hari  kerja setelah menerima

pemberitahuan putusan tersebut.”  Terhadap putusan pengadilan negeri, para pihak

dapat  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  pasal  58  ayat  2  UUPK

menyebutkan “Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat  (1),  para  pihak  dalam waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  dapat

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Perlindungan Konsumen ditemui dalam UUPK dalam hal perbuatan yang

dilarang yaitu pasal  8 ayat 1 huruf a, d,e, f dan j  ; pasal 9 ayat1  huruf a, c, d, e, i,

j, k  ; pasal 10 ; pasal 12 ; pasal 13 ayat 1 ; pasal 15 ; pasal 16 . Dan juga pasal 19

mengenai tanggung jawab pelaku usaha , pasal – pasal tersebut telah dijelaskan

diatas. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha meliputi:

Sanksi administratif  tercantum dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2 UUPK yaitu:

(1) Badan penyelesaian sengketa  konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2)  Sanksi   administratif   berupa   penetapan   ganti   rugi   paling   banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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Sanksi pidananya ada dalam :

Pasal 62 UUPK

(1) Pelaku  usaha yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat
(1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(3) Terhadap  pelanggaran  yang  mengakibatkan  luka  berat,  sakit berat, cacat
tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 UUPK

Terhadap  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62,  dapat
dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 

kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
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III.2 Analisa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Sistem
Escrow  Service dalam  ruang  siber                   

Hubungan hukum antara  pengguna  escrow service  (konsumen)  dengan

escrow holder dalam ruang siber pada hakekatnya adalah merupakan perikatan

yang lahir  dari  perjanjian.  Kartini  Muljadi  dan Gunawan Widjaja  memberikan

definisi “Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang

menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau

lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban

kepada  salah  satu  pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  hukum  tersebut.”26

Sedangkan Subekti  memberikan pengertian “ Perikatan adalah suatu hubungan

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”27

Keberadaan perjanjian sebagai  sumber perikatan dapat kita jumpai pada

ketentuan pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan “Tiap – tiap perikatan yang

dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang – undang.”  Hal mengenai

pengertian tentang perjanjian disebutkan dalam pasal  1313 KUH Perdata  yang

menyatakan “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Dengan rumusan –

rumusan tersebut KUH  Perdata hendak menyatakan bahwa perikatan hanya lahir

oleh perjanjian dan undang – undang, diluar itu tidak ada perikatan.  Perikatan

melahirkan hak dan kewajiban, demikian juga perjanjian akan melahirkan hak dan

kewajiban bagi pihak – pihak yang melakukan perjanjian. 

26 Kartini  Muljadi  &  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  dari  Perjanjian,  Raja
Grafindo Persada, Jakarta,  hal 1

27 Subekti, op.cit., hal 1
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Secara lebih spesifik,  hubungan antara konsumen dengan  escrow holder

adalah hubungan jual beli, yang mana jual beli tersebut adalah suatu perjanjian.

Ini dipertegas dalam pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli adalah

suatau  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk

menyerahkan  suatu  barang,  dan  pihak  yang  lain  membayar  harga  yang

dijanjikan.”

Syarat – syarat untuk sahnya perjanjian ada di pasal 1320 KUH Perdata

yang isinya sbb:

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1320 ini menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar lahir suatu perjanjian

yang sah. Syarat tersebut mengenai syarat subjektif  yaitu pihak yang membuat

perjanjian dan syarat objektif mengenai isi dari perjanjian itu sendiri.

Antara  pihak  konsumen  pengguna escrow  service (selanjutnya  disebut

konsumen)  dengan  escrow  holder  (penyedia  layanan  escrow  service) secara

“sukarela”  mengikatkan  diri  untuk  melakukan  prestasi.  Prestasi  atau  cara

melaksanakan kewajiban dibagi  tiga  menurut  pasal  1234 KUH Perdata  ,  yaitu

untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu  ,  atau  untuk  tidak  berbuat

sesuatu.  Dalam hubungan  hukum antara  konsumen  dan  escrow holder, terjadi

perbuatan  hukum bahwa konsumen  memberikan  sesuatu  yaitu  uang  (fee)  atas

prestasi berbuat sesuatu yang dilakukan escrow holder. Dengan kalimat yang lebih

sederhana konsumen membayar (memberikan sesuatu) atas jasa (berbuat sesuatu)

yang diberikan escrow holder.
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Para pihak secara sukarela untuk melakukan perjanjian, sehingga akibatnya

perjanjian tersebut  berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak (asas pacta

sunt servanda). Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan hal itu 

Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Perjanjian  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Persetujuan itu  harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada pasal tersebut berlaku asas sbb:

a. Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam frasa “ semua  perjanjian yang

dibuat sesuai dengan undang-undang”

b. Asas  pacta sunt  servanda  terdapat  pada frasa “  berlaku sebagai  undang-

undang”

c. Asas Personalitas pada frasa “bagi mereka yang membuatnya”

Dalam  hal  escrow  holder  tidak  mampu  memberikan  prestasi  atau

menyerahkan obyek yang diperjanjikan (wanprestasi).  Escrow holder dikatakan

wan prestasi jika:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya 

4. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan 

perjanjian28

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara , yaitu sebagai berikut :

a.Pemberitahuan  atau  somasi  apabilan  perjanjian  tidak  menentukan  waktu

tertentu kapan seseorang dikatakan wanprestasi.

b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka

28 Ibid, hal 8
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waktu  pemenuhan  perjanjian  dan  debitur  tidak  memenuhi  pada  waktu

tersebut.

Hal  ini  tercantum dalam pasal  1238 KUH Perdata,” Si berhutang adalah lalai,

apabila  ia  dengan  surat  perintah  atau  dengan  sebuah  akta  sejenis  itu  telah

dinyatakan lalai, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai

dengan  lewatnya waktu yang ditentukan.”

Jika  escrow  holder  wanprestasi  maka  secara  hukum  konsumen  berhak

mendapat ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut dapat berupa biaya, rugi, dan

bunga yang masing – masing dapat dijelaskan sbb:

a.  Biaya pada umumnya merupakan pengeluaran nyata dan berbentuk uang,

yang dikeluarkan oleh kreditur  dalam kaitannya dengan perjanjian dengan

debitur tersebut

b.  Rugi,  walaupun  pada  umumnya  tidak  beruapa  uang,  tetapi  dapat  dinilai

dengan uang

c. Bunga adalah keuntungan yang diharapkan29

Dalam pengertian diatas kreditur adalah konsumen dan debitur adalah  ecscrow

holder. Jenis ganti rugi yang dijelaskan tersebut terdapat dalam pasal 1239 KUH

Perdata  yaitu  “  Tiap  –  tiap  perikatan  untuk  berbuat  sesuatu  atau  untuk  tidak

berbuat  sesuatu,  apabila  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan

penyelesaiannya  dalam  kewajiban  memberikan  penggantian  biaya,  rugi,  dan

bunga.”   Tidak  berbuat  sesuatunya  escrow  holder dalam  ruang  siber,  maka

konsumen boleh mengusahakan agar prestasi yang tidak dipenuhi escrow holder,

diusahakan  sendiri  oleh  konsumen  atas  biaya  escrow  holder.  Kententuan  ini

29 Ahmadi Miru dan Sakka Pati,  Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai
1456 BW, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 6

50



tercantum  dalam  pasal  1241  KUH  Perdata  “Apabila  perikatan  tidak

dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah

mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berhutang.”

Ketentuan – ketentuan mengenai penggantian biaya,rugi, dan bunga karena

tidak dipenuhi suatu perikatan dicantumkan dalam KUH Perdata , yaitu

Pasal 1243 KUH Perdata

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah  mulai  diwajibkan  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai
memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang  harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukan

Pasal ini untuk menentukan titik awal penghitungan ganti kerugian yaitu : sejak

telah  dinyatakan  lalai  oleh  si  berpiutang,  jika  tidak  disebutkan  dalam

perjanjiannya  atau  mulai  dihitung sejak terlampaui  jangka waktu  yang telah

ditentukan  jika dalam perjanjian telah ditentukan jangka waktunya.

Pasal 1244 KUH Perdata

Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi
dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada
waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak
terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun
jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya 

Pasal ini, mengenai pembayaran ganti rugi, jika si berhutang (escrow holder) tidak

dapat  membuktikan  bahwa  terjadi  wanprestasi  diluar  kemampuannya  atau

disebabkan oleh hal – hal tidak terduga.

Pasal  1245 KUH Perdata

Tidaklah biaya, rugi, dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaaan
memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang beralangan
memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal – hal yang
sama telah melakukan perbuatan yang terlarang
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Pasal  ini  menerangkan  pembebasan  si  berhutang  (escrow  holder),   jika

wanprestasi dikarenakan adanya suatu keadaan memaksa atau disengaja.

Pasal 1246 KUH Perdata

Biaya,  rugi,  dan  bunga  yang  oleh  si  berpiutang  boleh  dituntut  akan
penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan
untung  yang  sedianya  harus  dapat  dinikmatinya,  dengan  tak  mengurangi
pengecualian – pengecualian serta perubahan – perubahan yang akan disebut
dibawah ini

Pasal ini menerangkan tentang jenis kerugian yang bisa dituntut oleh si berpiutang

yaitu :

a. kerugian nyata (berkurangnya harta benda si berpiutang karena biaya yang 

telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya) dan

b. kehilangan keuntungan yang diharapkan30

Pasal 1247 KUH Perdata

Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata
telah,  atau  sedianya  harus  dapat  diduganya  sewaktu  perikatan  dilahirkan,
kecuali  jika hal tidak dipenuhi perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu
daya  yang  dilakukan  olehnya.                     

Pasal ini mengenai penegasan tentang pembatasan ganti rugi , kecuali ditemukan

bahwa si berhutang mempunyai niat buruk (tipu daya).

Pasal 1248 KUH Perdata

Bahkan jika hal tidak dipenuhi perikatan itu disebabkan karena tipu daya si
berhutang ,  penggantian  biaya,  rugi,  dan bunga sekadar  mengenai  kerugian
yang dideritanya  oleh si  berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya
hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya
perikatan.

Pasal  ini  memberikan perlindungan kepada si  berhutang,  walaupun melakukan

tipu  daya  ,  ganti  kerugian  yang  harus  dibayarnya  hanya  meliputi  kerugian

langsung akibat wanprestasinya. Disamping itu jika tipu daya tersebut terbukti di

30 Ibid, hal 14
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pengadilan, maka si berhutang berarti melakukan tindak pidana, dan dapat pula

dihukum penjara.

Pasal 1249 KUH Perdata

Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya,
sebagai ganti  rugi harus membayar  suatu jumlah uang tertentu,  maka pihak
yang lain tak boleh memberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang
dari jumlah itu 

Pasal ini mengatur bahwa jika jumlah denda berupa uang telah disepakati dalam

perjanjian, maka nilai tersebut harus dibayarkan tidak boleh lebih atau kurang.

Pasal 1250 KUH Perdata

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang,
penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  yang  timbul  karena  keterlambatan
pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang
tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.  Penggantian
biaya,  kerugian dan bunga itu wajib dibayar,  tanpa perlu dibuktikan adanya
suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru
wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang
menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum. 

Pasal ini  adalah bahwa setiap tagihan yang berupa uang, yang pembayarannya

terlambat dilakukan oleh pihak si berhutang, maka tuntutan ganti kerugian tidak

boleh melebihi ketentuan bunga moratoir (bunga menurut undang – undang), yaitu

sebesar 6% pertahun (berdasarkan  Staatsbland (Lembaran Negara) tahun 1848.

No. 22), kecuali kalau ada undang – undang lain yang memberikan kemungkinan

berbeda.31

Pasal 1251 KUH Perdata

Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik
karena  suatu  permohonan  di  muka  Pengadilan,  maupun  karena  suatu
persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah
mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

Bunga sebesar 6% sebagaimana diatur pada pasal 1250 masih dapat berbunga,

31 Ibid, hal 18
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jika bunga moratorium itu pun masih terlambat dibayar oleh debitur. Agar bunga

atas  bunga  itu  dapat  dipenuhi,  maka  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu

dengan : meminta di depan pengadilan dan memperjanjikan32

Pasal 1252 KUH Perdata

Meskipun  demikian,  penghasilan  –  penghasilan  yang  dapat  ditagih,  seperti
uang gadai dan uang sewa, bunga abadi atau bunga selama hidup seseorang,
menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat perjanjian.
Peraturan  yang  sama  berlaku  terhadap  pengembalian  penghasilan  –
penghasilan   dan  bunga  yang  dibayar  oleh  seorang  pihak  ketiga  kepada  si
berpiutang  untuk pembebasan si berhutang

Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  bunga  -bunga  yang  disebutkan  berlaku  mulai

terjadinya penuntutan atau sejak dibuatnya perjanjian.

Selain  pasal  –  pasal  dalam  KUH  Perdata,   konsumen  juga  mendapat

perlindungan  dalam  KUHP (Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana)  dalam

menghadapi  kejahatan  dalam ruang  siber  (cybercrime),  walaupun  ketentuan  –

ketentuan  yang  terdapat  dalam KUHP masih  bersifat  global.   Teguh Arifiyadi

seperti yang dikutip oleh Budi Suhariyanto, mengkategorikan beberapa hal khusus

diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus

kejahatan dalam ruang siber sbb:33

1.Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian

2.Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan / penghancuran barang

3.Delik tentang pornografi

4.Delik tentang penggelapan

5.Ketentuan  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  memasuki  atau  melintasi

wilayah orang lain

32 Ibid, hal 19
33 Budi Suhariyanto,  Tindak Pidana Teknologi Informasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

hal 51
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6.Delik tentang penipuan

7.Kejahatan terhadap ketertiban umum

8.Delik penghinaan

9.Delik tentang pemalsuan surat

10.Delik tentang pembocoran rahasia, dan 

11.Delik tentang penjudian

Delik  -delik  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  penggunaan  escrow

service dalam ruang siber secara umum diatur dalam:

1. Delik Penggelapan dalam pasal 372 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan

karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama

4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“ .

2. Delik penipuan pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,
dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang
lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi
hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan
pidana penjara paling lama empat tahun. 

3. Delik pemalsuan surat pasal 263 KUHP

“Barangsiapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat,  yang  dapat
menerbitkan  sesuatu  hak,  sesuatu  perjanjian  (kewajiban)  atau  sesuatu
pembebasan  utang,  atau  yang  boleh  dipergunakan  sebagai  keterangan  bagi
sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang
lain  menggunakan  surat-surat  itu  seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak
dipalsukan,  maka  kalau  mempergunakannya  dapat  mendatangkan  sesuatu
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya enam tahun.”
 

Namun demikian karena escrow service dalam ruang siber menggunakan
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transaksi  elektronik  maka  digunakan  UU  ITE  sebagai  bentuk  perlindungan

konsumen,  asas  hukum yang  dipakai  lex  specialis  derogat  legi  generali yang

merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat

khusus  (lex  specialis)  mengesampingkan  hukum  yang  bersifat  umum  (lex

generalis) . 

Pasal - pasal perlindungan konsumen dicantumkan hal- hal yang dilarang

dan sanksi pidana  bagi escrow holder atau Orang lain sbb:

Pasal 30 UU ITE

(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan
cara apapun.

(2) Setiap Orang  dengan s engaja  dan  tanpa  hak atau  melawan  hukum
mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apapun
dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik.

(3) Setiap Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum
mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apapun
dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui,  atau  menjebol  sistem
pengamanan.

Sanksi pidananya ada dalam pasal  46 UU ITE,

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun
dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun
dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (3) dipidana denganpidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
dan/atau  denda  paling  banyak  Rp800.000,000,00  (delapan  ratus  juta
rupiah).

Pasal 31  UU ITE

(1)  Setiap Orang dengan  sengaja dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum
melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  dalam suatu  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik
tertentu milik orang lain.

(2) Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum
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melakukan  intersepsi  atas  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu
Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang
tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya
perubahan,  penghilangan,  dan/atau  penghentian  Informasi  Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Sanksi pidananya ada dalam Pasal 47 UU ITE “Setiap Orang yang memenuhi

unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  31  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana

dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling

banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pasal 32  UU ITE

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan
cara  apa  pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,
merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi
Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  milik  Orang  lain  atau  milik
publik. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan
cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  kepada  Sistem  Elektronik  Orang  lain  yang  tidak
berhak.

(3)  Terhadap  perbuatan   sebagaimana  dimaksud  pada   ayat   (1)    yang
mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan
keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sanksi pidananya  ada di  Pasal 48 UU ITE, 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah

Pasal  33 UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum  melakukan  tindakan  apa  pun  yang  berakibat  terganggunya  Sistem

Elektronik  dan/atau  mengakibatkan  Sistem  Elektronik  menjadi  tidak  bekerja
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sebagaimana mestinya.”  Sanksi pidananya ada dalam pasal 49 UU ITE“Setiap

Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,  dipidana

dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 35 UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja. dan tanpa hak atau melawan

hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang

otentik.” 

Pasal  36  UU ITE“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan

hukum  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai

dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Sanksi pidananya ada dalam Pasal 51, 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap   Orang   yang   memenuhi   unsur   sebagaimana   dimaksud  dalam
Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
dan/atau  denda  paling  banyak  Rp12.000.000.000,00  (dua  belas  miliar
rupiah).

Pasal  37  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  dilarang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah

Indonesia  terhadap  Sistem  Elektronik  yang  berada  di  wilayah  yurisdiksi

Indonesia.”

Sanksi pidananya ada dalam pasal 52 ayat 2, 3, dan 4 

(2)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ,sampai
dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik
serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah
dan/atau  yang  digunakan  untuk  layanan  publik  dipidana  dengan  pidana
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pokok ditambah sepertiga
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan

Pasal 37 ditujukan, terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta
Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  milik  Pemerintah
dan/atau  badan  strategik  termasuk  dan  tidak  terbatas  pada  lembaga
pertahanan,  bank  sentral,  perbankan,  keuangan,  lembaga  internasional,
otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal  ancaman pidana
pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok
ditambah dua pertiga.
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BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN 

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan  uraian  dan  analisa  yang  penulis  sampaikan,  penulis

menyimpulkan sbb:

1. Syarat legalitas yang wajib dipenuhi perusahaan pengelola sistem escrow

service dalam  transaksi  elektronik,  harus  memenuhi  ketentuan  yang

berlaku pada perusahaan, baik berbentuk PT maupun CV (Hukum Positif).

Selain  itu  perusahaan  penyelenggara  escrow  service karena  berkaitan

dengan  transaksi  elektronik  harus  mempunyai  system  elektronik  yang

handal,  aman,  bertanggung  jawab  dan  menyediakan  informasi  yang

lengkap dan benar.

2. Mengingat  pelaku  usaha  penyelenggara  escrow  service  adalah  selaku

produsen  ,  sedangkan  masyarakat  yang  menggunakan  layanan  escrow

service adalah konsumen sehingga terjadi hubungan hukum yakni jual beli

yang dilandasi pasal 1320 KUH Perdata , pasal 1338 KUH Perdata dan

pasal 1457 KUH Perdata. Sehingga apabila terjadi wan prestasi konsumen

berhak mendapat  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga sesuai  pasal  1246

KUH Perdata

Dalam  hubungan  antar  produsen  dan  konsumen,  konsumen  mendapat

perlindungan hukum selain dari segi hukum perdata dan pidana, Indonesia

memiliki  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK) yaitu   pasal  8 ayat 1 huruf a, d,e, f dan j  ; pasal 9
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ayat1  huruf a, c, d, e, i, j, k  ; pasal 10 ; pasal 12 ; pasal 13 ayat 1 ; pasal

15 ; pasal 16 . Dan juga pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha .

Sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha meliputi: Sanksi administratif

tercantum dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2 UUPK dan sanksi pidana tercantum

dalam pasal 62 dan pasal 63 UUPK.

Menyangkut  perlindungan hukum untuk konsumen dengan adanya asas

lex  specialis  derogat  legi  generali  perlindungan  hukum  yang  dapat

digunakan  bagi  konsumen  adalah  UU  ITE  yang  berkaitan  dengan

perbuatan / tindak pidana dan UUPK yang berkaitan dengan korban.

IV.2 Saran

Berhubung  usaha  penyelenggara  escrow  service yang  saat  ini  banyak

diminati dan dengan kecanggihan teknologi dan sulit dalam pelacakannya apabila

terjadi  pelanggaran hukum, seyogyanya bagi  para konsumen pengguna  escrow

service harus teliti dalam memeriksa identitas dan syarat – syarat legalitas yang

telah  dipenuhi  oleh  perusahaan layanan  escrow service.  Selain  itu  seyogyanya

pemerintah  memiliki  lembaga  /  jaringan  yang  lebih  canggih  guna  menangkal

kejahatan – kejahatan siber.
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