BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dikaji, mengenai perlindungan hukum terhadap
konsumen atasproduk yang tidak sesuai iklan dalam transaksi jual beli online
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas rumusan masalah yang dibahas
dalam penelitan ini, yaitu :
1. Berdasar pada hukum perikatan, transaksi jual beli online sebenarnya sama
dengan transaksi jual beli pada umumnya, transaksi jual beli pada umumnuya
dan jual beli secara online sama-sama berkewajiban memenuhi ketentuan
syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yaitu “sepakat, cakap,
suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”, yang berbeda adalah kapan
terjadinya kesepakatan, kesepakatan dalam jual beli online lahir sejak
penawaran dari pelaku usaha diterima oleh pembeli tanpa membayar terlebih
dahulu, terkecuali ditentukan lain oleh para pihak, kemudian transaksi jual beli
secara online,harus tunduk kepada ketentuan Undang Undang Perlindungan
Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, para pihak
dalam transaksi jual beli secara online memiliki hak dan kewajiban masing
masing, hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dipasal 6 dan pasal 7,
sedangkan hak dan kewajiban pembeli diatur dipasal 4 dan pasal 5 Undang
Undang Perlindungan Konsumen.
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2. Perlindungan Konsumen atas produk yang tidak sesuai dengan iklan dalam
transaksi jual beli online, pihak kepolisian, perbankan dan platform jual beli
online juga memberi perlindungan dengan syarat konsumen harus aktif dan
tidak boleh pasrah ketika dirugikan pelaku usaha. Awalnya konsumen harus
melapor kepolisi domisili konsumen terlebih dahulu, setelah mendapat surat
keterangan kepolisian selanjutnya adalah melapor ke Bank tujuan (bank pelaku
usaha) serta membayar uang materai terlebih dahulu, dan uang konsumen dapat
dikembalikan setelah rekening pelaku usaha diblokir, di platform jual beli
online pihak ketiga menyediakan ruang resolusi sebagai tempat untuk
membahas komplain yang diajukan oleh konsumen atas barang yang diterima,
apabila konsumen hendak mengajukan resolusi konsumen harus melampirkan
foto atau video mengenai barang yang diterima serta merincikan dengan tepat
kerugiannya, maka uang konsumen akan dikembalikan lewat akun platform
jual beli konsumen. Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen,
telah memberikan pelindungan secara preventif yaitu telah diaturnya hak dan
kewajiban para pihak pelaku usaha dan pembeli serta adanya larangan dan
tanggung jawab bagi Pelaku usaha, dan memberikan perlindungan represif
dimana pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi atau ganti
rugisesuai Pasal 8 ayat 1 huruf f dan dapat dikenakan sanksi hukum
berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 yaitu “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
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B. Keterbatasan
Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan penulis yaitu :
1. Keterbatasan peneliti untuk mencari sumber referensi terkait produk yang
tidak sesuai iklan dalam transaksi jual beli online;
2. Kurangnya sumber data yang terkumpul, khususnya mengenai produk yang
tidak sesuai iklan didalam transaksi jual beli online.

C. Rekomendasi
Setelah melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap
konsumen atasproduk yang tidak sesuai iklan dalam transaksi jual beli online
yang dikemukakan oleh penulis terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
penulis berikan, yaitu:
1. Konsumen sebelum belanja harus mencari tahu terlebih dahulu mengenai
toko online, apakah toko online tersebut telah memiliki reputasi yang baik
atau tidak
2. Untuk peneliti selanjutnya, agar bisa mencari undang-undang/ peraturan lain
yang dapat diadaptasikan untuk dapat diimplementasikan pada kasus yang
sama.
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