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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitianyang dilakukan oleh peneliti melalui analisis 

yang dilakukan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

beberapa hal sebagai berikut, yaitu : 

1. Cukup jelas bahwa perjanjian online pre order tidak memenuhi unsur 

accidentalia dalam asas kebebasan berkontrak hal tersebut 

menyebabkan lahirnya klausula eksonerasi yang dapat merugikan salah 

satu pihak. Bila dilihat dari sisi pembuatannya bahwa perjanjian baku 

pembelian Pre Order secara On line dapat dikatakan sebagai perjanjian 

sepihak karena penjual pada saat mengadakan perjanjiannya, pembeli 

tidak diberikan kesempatan untuk menegosiasikan isi dari perjanjian 

baku tersebut, karena penjual telah mempersiapkan terlebih dahulu 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual yang dituangkan dalam 

suatu dokumen (form) secara on line. Kaitannya dengan asas 

kebebasan berkontrak bahwa perjanjian dengan klausula baku pada 

dasarnya tidak dilarang oleh Undang-undang selama penjual yang 

mencantumkan syarat-syarat sesuai dengan keinginannya yang 

dituangkan kedalam perjanjian baku tersebut tidak melanggar 

kesusilaan, ketertiban umum dan melanggar Undang-undang. 

Jeremy Agustian M,Perlindungan Hukum Perjanjian Online  Pre Order Dengan Unsur Accidentalia Dikaitkan Dengan 
 Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Penelitian Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam), 2018 
UIB Repository©2018



117 

 

Universitas Internasional Batam 

2. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Pihak Yang 

Dirugikan Dalam Perjanjian Online Pre Order di kantor Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Batam, Salah satu bentuk 

perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen di Kota Batam bagi pembeli yaitu dengan 

melakukan mediasi para pihak dan pemberian ganti kerugian yang 

harus diberikan oleh penjual terhadap pembeli akibat dari kesalahan, 

kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh penjual bila dikaitkan 

dengan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata penjual berkewajiban 

mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli baik kerugian materiil 

maupu moril akibat dari keteledoran penjual. Bila pembeli mengalami 

kerugian dengan adanya cacat produk pada barang yang dibelinya, 

pembeli berhak mendapatkan ganti kerugian berupa barang yang sama 

ataupun dengan memberi pengembalian uang senilai dengan nilai 

kerugian yang diderita oleh pembeli. Aspek perlindungan hukum yang 

diberikan terkait tidak diterapkannya unsur accidentalia yang 

menyebabkan lahirnya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku 

yang dibuat oleh penjual, yaitu jika barang yang dibeli terdapat cacat 

tersembunyi/hal-hal yang tidak tampak, maka penjual yang 

mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut harus mendapat 

perlindungan hukum. Kemudian mengenai aspek perlindungan hukum 

yang diberikan terkait dengan adanya klausula eksonerasi dalam 

perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dalam prakteknya, bila 

Jeremy Agustian M,Perlindungan Hukum Perjanjian Online  Pre Order Dengan Unsur Accidentalia Dikaitkan Dengan 
 Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Penelitian Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam), 2018 
UIB Repository©2018



118 

 

Universitas Internasional Batam 

terjadi komplain terhadap barang yang dibeli konsumen, hanya 

sebatas tanggung jawab produk (product liability) terhadap 

penggunaan barang yang digunakan oleh konsumen yang mengalami 

kerugian. Konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian sesuai 

dengan kerugian yang diderita, setelah mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal 

mengenai perjanjian jual beli Pre Order antara calon penjual dan calon 

pembeli sebagai berikut, yaitu: 

1. Mempelajari terlebih dahulu perjanjian-perjanjian yang tercantum saat 

melakukan pre order online. 

2. Mempelajari atau setidaknya mencari tahu payung hukum yang 

digunakan jika terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan 

saat melakukan pre order online. 

   

 

C. Rekomendasi 

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka 

rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pentingnya setiap transaksi penjualan barang produksi dituangkan 

keadalam suatu perjanjian yang tetap memprioritaskan asas 

keseimbangan dengan tetap memberikan kesempatan kepada para 

pihak baik penjual maupun pembeli melakukan negosiasi yang erat 

kaitannya dengan penerapan unsur accidentalia, hal ini dilakukan 

demi menjamin kepastian hukum di dalam pelaksanaan pemasaran 

maupun penjualan hasil produksi dimaksud. 

2. Dibentuknya suatu aturan khusus yang lebih spesifik disamping 

peraturan perundang-undangan yang telah ada mengenai pengaturan 

terhadap perjanjian perjanjian jual beli Pre Order antara calon penjual 

dengan calon pembeli yang mengharuskan perjanjian tersebut 

dituangkan kedalam akta otentik, hal ini dimaksudkan demi memberi 

perlindungan hukum yang lebih memadai kepada calon pembeli 

maupun calon penjual. Sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan 

dengan baik. 
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