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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

1. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis pada bab 4 

(empat) menyimpulkan bahwa: 

a. E-commerce menghadirkan nuansa baru dalam transaksi jual beli, aspek 

yang harus di pertimbangkan dalam  implementasi transaksi jual beli 

dalam e-commerce salah satunya ialah aturan mengenai upaya 

perlindungan konsumen diciptakan untuk menjamin adanya kepastian 

hukum dan rasa keadilan bagi konsumen akibat adanya pencantuman 

klausula baku.  Konsumen dapat melakukan upaya melalui 2 metode 

penyelesaian yaitu litigasi atau non-litigasi dalam penyelesaikan sengketa 

dengan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian. Upaya hukum sebagai 

alternative untuk mencegah kerugian yang rasakan akibat dari perilaku 

pelaku usaha. 

b. Pencantuman klasula baku pada kontrak elektronik seyogyanya tidaklah 

dilarang melainkan adanya batasan-batasan yang diberlakukan oleh 

pemerintah dengan pengawasan badan yang berwenang, sifat dan isi 

klausula baku yang dilarang dalam UUPK ditulis pada Pasal 18, biasanya 

bersifat pengalihan atau penghapusan tanggung jawab pelaku usaha 

menjadi hal yang harus diterima oleh konsumen itu sendiri sehingga 

menimbulkan kerugian yang dirasakan langsung oleh konsumen atau 

dikenal dengan klausula eksonerasi dan pelaku usaha bertanggung jawab 

atas kerugian konsumen. 

2. Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dalam penulisan skripsi yang dialami penulis, yaitu: 

1. Penelitian pada penulisan ini hanya menitikberatkan pada sengketa 

perlindungan konsumen yang di rugikan akibat pencantuman klausula 

baku. 

2. Pembahas penyelesaian sengketa pada penelitian ini kurang lengkap 

dan terperinci karena tidak membahas mengenai penyelesaian sengketa 
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via ODR (Online Dispute Resolution) karena upaya hukum yang 

ditinjau melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja. 

3. Rekomendasi  

Rekomendasi oleh penulis dalam hal ini bertujuan agar tercapainya 

harapan, yakni: 

a. Sosialisasi akan pemahaman Undang-Undang Informasi dan Teknologi 

Infomasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pengaturan 

klausula baku sangat diperlukan akibat perubahan sosial teknologi 

yang pesat dimana akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

akan hal ini menjadikan maraknya pelanggaran-pelanggaran hak 

konsumen dibidang teknologi informasi khususnya pencantuman 

klausula baku pada kontrak elektronik. 

b. Peningkatan kualitas SDM penegak dan pengawas bidang terkait juga 

perlu diperhatikan dan terus ditingkatkan dengan harapan pihak-pihak 

pengawas atau penegak hukum betul-betul mengerti mengenai 

penanganan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat 

sehingga terciptakanya aparatur yang berkualitas dan ahli pada 

bidangnya. 
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