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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab 

sebelumnya mengenai perlindungan konsumen bagi pemilik voucher 

belanja dalam transaksi elektronik. Maka kesimpulan dan saran tentang 

penelitian yang telah dilaksankan adalah sebagai berikut:  

1. Perlindungan Hukum Pemilik Voucher Belanja dalam Transaksi 

Elekronik, 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, berbunyi: 

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya”. 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), Serta perbuatan yang dilarang yang tercantum pada pasal 27 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 

11 tahun 2008, berbunyi sebagai berikut:  

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
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diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 

Serta ketentuan pidana atas dasar perbuatan yang dilarang 

tercantum pada pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

yang berbunyi: 

(1) Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling 

banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

2. Perlindungan Hukum Konsumen bagi pemilik voucher belanja belanja 

dalam transaksi elektronik sudah Mendapat Perlindungan Hukum 

Konsumen, hal ini dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999 menyebutkan 

bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Dengan demikian tanggungjawab pelaku usaha, tercantum 
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sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK).  

B. Saran 

1. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat atau partipasi 

masyarakat dalam betransaksi elektronik supaya lebih berhati-hati 

agar tidak terjadi permasalahan atau kerugian atas kesalahan 

pelaku usaha. 

2. Pemerintah, dalam hal ini harus lebih menekankan hukum yang 

diberlakukan, meskipun hal itu sudah diatur, tetapi perlu 

penegakan  yang sigifikan. 

3. Kepada pelaku usaha, penulis juga menghimbau supaya lebih 

berhati-hati dan teliti dalam melayani konsumen. Meskipun adanya 

aturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam 

transaksi elektronik.  

 

 

 

 


