BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perubahan zaman di waktu era modern membuat perkembangan teknologi
informasi melalui Telphone Genggam dari setiap pergantian tahun bahkan setiap
bulan selalu mengalami perkembangan yang sangat banyak ingin dimiliki dan di
minati oleh setiap makhluk sosial. Banyak nya fasilitas kemudahan – kemudahan
yang telah di munculkan oleh perkembangan teknologi informasi berbasis
Telphone Genggam secara langsung berdampak kepada kegiatan perubahan gaya
hidup. Telephone Genggam merupakan tempat media informasi yang sangat
berpengaruh dalam menyebarkan segala informasi yang terbaru. Bahkan internet
mampu diakses lebih dari 24 jam dalam sehari, dan mempunyai jalan masuk
(akses) oleh siapa saja pengguna telephone genggam dan dimana saja selama
mempunyai jaringan internet. Teknologi internet dengan berbasis Telephone
Genggam yang berdampak cukup besar dalam dunia bisnis atau yang sering
didengar sebagai (e-commerce) dengan jalur perdangangan online dan melalui
unicorn – uncicorn seperti Buka Lapak, Shopee, Lazada, dan Tokepedia, dengan
memberikan kemudahan kepada calon pembeli untuk membeli, atau memesan
produk dan melakukan pembayaran. Maka dari itu transaksi penjualan secara
berbasis online mempunyai potensi yang sangat besar dari seluaruh dunia. Namun
dari perdanganggan online tersebut, membuat para pihak yang tidak bertanggung
jawab atas Handphone yang dijualkan secara online tersebut. Membuat kejahatan
penipuan yang membuat pelaku tersebut mengatas namakan nama dari FERRY
INDO COM

CELL dan pihak – pihak

yang merasa dirugikan tersebut

melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib. Maka dari itu menyebabkan
pihak yang ingin membeli produk Handphone yang mereka inginkan jadi
terkendala akibat berita tersebut. Sebab dari itu perlunya perlindungan terhadap
calon pembeli dan mempublisikan produk yang akan kami jual kepada calon
pembeli memang tidak akan mengecewakan calon pembeli serta mempromisikan
Produk yang kami jual kepada rekan – rekan kerja, sahabat, keluarga, dan sanak
saudara membeli di produk kami dengan memberikan pelayanan terbaik, dengan
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harga yang terbaik kepada calon pembeli agar tidak merasa dirugikan dikemudian
hari apabila membeli produk Handphone apa saja yang ada di Toko kami
nantinya.
B. Ruang Lingkup
Perlindungan Hukum terhadap calon pembeli sangat diperlukan untuk
melindungi konsumen yang ingin membeli Handphone, karena apabila
handphone yang diperjual – belikan tidak terjamin dan illegal maka akan
membebankan dampak yang buruk bagi konsumen untuk pelaku usaha itu
sendiri yaitu dengan cara memberikan perlindungan konsumen kepada
Calon Pembeli selaku Konsumen. Serta, memberikan garansi untuk
jaminan setiap handphone yang akan dijual.
C. Tujuan Proyek
1. Untuk mengetahui kegunaan barang atau produk yang diperjual – beli
telah memenuhi standar yang mutu sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
No. 23 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui suatu kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi
atas suatu barnag dan/atau produk handphone sesuai dengan Peraturan
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2014 yang dapat di cek dalam Sistem Infomasi IMEI Nasional
(SINAS) melalui website sertifikasi.postel.go.id.
3. Untuk mengetahui bahwa barang dan/atau produk handphone tersebut
seolah – olah tidak mengandung cacat yang menjadi bahayanya suatu
penggunaan barang dan/atau produk handphone.
D. Luaran Proyek
Pelaksanaan proyek ini dilaksanakan agar tercapainya asas dan tujuan
sesuai dengan undang – undang perlindungan konsumen berdasarkan
manfaat, keadilaan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan produk
handphone, serta kepastian hukum, dengan tujuan meningkatkan
pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak –
haknya sebagai konsumen dan lebih berhati – hati dalam membeli
Handphone yang lebih murah dari harga biasa dipasaran yang kualitasnya
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sudah banyak Replika atau Barang yang sudah rusak diperbaiki agar
keliatan baru dan di jual kembali dengan cara memberikan garansi kepada
Konsumen yang akan membeli handphone atau produk elektronik lainnya.
E. Manfaat Proyek
1) Manfaat proyek untuk pelaku usaha :
A. Sesuatu

yang

akan

diharapkan

memudahkan

penggunaan

Handphone dalam mencari informasi tentang perkembangan
Handphone keluaran terbaru, dari segi harga dan spesifikasi
tentang produk yang akan diperlukan oleh konsumen.
B. Mampu memperkenalkan kepada seluruh calon pembeli tentang
Toko Fery Indo Cell kepada masyarakat khususnya generasi
milineal.
C. Serta

mampu

memberikan

kualitas

dengan

menggunakan

pelayanan yang terbaik dan masyarakat percaya terhadap produk
yang kita perjual nantinya.
2) Manfaat Bagi Konsumen
Agar konsumen mengetahui hak – hak apa saja yang di inginkan
dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan.
3) Manfaat bagi Penulis
Dimana penulis yang sebelumnya tidak mengetahui perangkat –
perangkat handphone dan jenis – jenis perbedaan handphone maka,
disini penulis lebih mengetahuinya setelah melakukan praktek di
lapangan tersebut.
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