
V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai e-commerce diatur secara khusus dalam

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE). Selain itu, diatur pula dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) sepanjang berkaitan dengan mekanisme

perjanjian atau kontrak, tanggung jawab para pihak, hak dan kewajiban pelaku

usaha, serta jual beli. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), serta Undang-

Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur mengenai e-

commerce sepanjang berkaitan dengan produsen/pelaku usaha, deskripsi

barang, dan kontrak elektronik.

2. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen diawali dengan adanya

kesepakatan dalam suatu perjanjian/kontrak elektronik. Perjanjian/kontrak

elektronik yang disepakati menimbulkan hak dan kewajiban yang harus

dilaksanakan para pihak. Selain hak dan kewajiban tersebut, para pihak juga

harus melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), salah satu

kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK adalah memberikan
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informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkannya dimana ini

merupakan salah satu hak bagi konsumen.

3. Tanggung jawab pelaku usaha sayangnya tidak diatur dalam UU ITE, tetapi

terdapat dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata dan Pasal 19 UUPK,

dijelaskan bahwa apabila pelaku usaha melakukan kelalaian atau kurang hati-

hati dalam melakukan usahanya harus bertanggung jawab mengganti kerugian

yang timbul. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, konsumen

dapat meminta ganti rugi dengan mengacu pada perjanjian itu sendiri, yaitu

perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1338 KUHPerdata, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali

tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup

menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Konsumen bisa mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha dengan mengikuti

persyaratan ganti rugi yang mengacu pada perjanjian yang telah disepakati.


