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ABSTRAK 

 

Kemajuan teknologi tidak terlepas dari keberhasilan dan kecanggihan  

alat-alat teknologi yang cepat berkembang, serta peran aktif masyarakat yang 

mengakibatkan terjadinya pola pikir dan gaya hidup manusia. Praktik 

transaksi elektronik banyak menimbulkan permasalahan yang cenderung 

merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam 

melakukan transaksi elektronik, yang terjadi di Semarang pada toko online 

Lazada dalam pemesanan alat elektronik, yang gagal pemesanan akibat 

kesalahan pelaku usaha, maka pihak konsumen hanya diganti kerugian berupa 

voucher belanja yang ternyata tidak bisa digunakan. Permasalahan dalam 

skipsi ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum pemilik voucher 

belanja dalam transaksi elektronik, dan apakah pemilik voucher belanja dalam 

transaksi elektronik mendapatkan perlindungan hukum konsumen. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif yaitu pendekan yang memandang hukum dan perundang-undangan 

sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif atau apa yang 

menjadi teks undang-undang. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode 

analisis data dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemilik voucher belanja dalam 

transaksi elektronik, dan untuk mengetahui apakah pemilik voucher belanja 

dalam transaksi elektronik mendapatkan perlindungan hukum konsumen. 

Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa  perlindungan pemilik 

voucher belanja dalam transaksi elektronik adalah sesuai dengan pasal 1 angka 

2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) serta tanggungjawab pelaku usaha dalam Undang-undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas kesalahan/kelalaian pelaku usaha 

tercantum dalam pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008 serta pasal 27 ayat (1) 

jo pasal 45 (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, dan pemilik voucher belanja dalam transaksi elektronik 

sudah mendapat perlindungan hukum konsumen yang tertera pada pasal 1 

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999 serta 

tanggungjawab pelaku usaha tercantum dalam pasal 19 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK).  

 

 

 

Kata Kunci     : Perlindungan Hukum, Pemilik Voucher, Transaksi 

Elektronik  
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