
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Transaksi online shopping melalui media sosial adalah cara berbelanja 

yang sedang marak digunakan dalam transaksi jual beli di era modern 

saat ini. Jual beli melalui media sosial juga merupakan bentuk jual beli 

melalui alat komunikasi elektronik atau jejaring sosial di mana 

pembeli tidak perlu susah payah datang ke toko untuk melihat dan 

membeli secara langsung apa yang mereka cari. Karena dengan adanya 

media sosial jual beli online, mereka hanya tinggal melihat barang 

yang diinginkan di internet kemudian memesan barang pilihan dan 

mentransfer uangnya lalu barang dikirim oleh penjual dan sampai 

kerumah atau bisa bertemu di suatu tempat dengan persetujuan 

sebelumnya anatara pihak penjual dan pembeli. Namun, dengan 

maraknya penggunaan media sosial untuk bertransaksi jual beli online 

ini, tidak jarang juga konsumen mengalami banyak dirugikan, seperti 

barang yang dikirim oleh pelaku usaha tidak sampai, barang tidak 

sesuai bahkan barang yang tidak dikirim pun ada. Kejadian-kejadian 

tersebut tentunya menimbulkan aturan hukum yang berlaku, 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian 

akibat melakukan transaksi jual beli online diwujudkan oleh negara 
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melalui peraturan perundang-undangan. Selain dari perlindungan yang 

diberikan negara terdapat pula instrumen perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang dibuat khusus untuk para pihak yang 

bersangkutan dalam suatu perjanjian, seperti ketentuan ganti rugi, 

penyelesaian sengketa dan lain-lain. 

2. Marak penggunaan media sosial untuk bertransaksi jual beli online 

banyak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 

penyalahgunaanya, seperti menerima transfer uang dari pembeli online 

namun barang yang telah dipesan tidak dikirimkan oleh pemilik barang 

tersebut atau bisa juga pemilik barang menjual barang yang tidak 

sesuai dengan apa yang telah di iklan kan. Dari sisi ini, dapat diketahui 

bahwa transaksi jual beli online telah mendapatkan perhatian yang 

besar dari masyarakat namun tidak sedikit penjual barang online yang 

melakukan aksi-aksi nakalnya untuk meraih keuntungan dengan cara 

yang tidak benar. Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang 

Perliundungan Konsumen yang menjelaskan pertanggungjawaban 

pelaku usaha, terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha meliputi 

segala kerugian yang dialami oleh konsumen, berkaitan dengan 

konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat 

kemudia memperhatikan bentuk kerugian yang di dapat diberikan 

terhadap konsumen yang dirugikan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat 

2  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulam yang telah penulis kemukakan tersebut, 

maka penulis akan memberikan saran, sebagai berikut : 

1. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara 

khusus mengatur tentang kegiatan transaksi jual beli online melalui 

media sosial. Adapun salah satu produk hukum yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam hal ini adalah UUPK dan UUITE. Meskipun 

demikian masih sangat diperlukan undang-undang terhadap kasus 

penipuan dalam transaksi online, sebab selain dapat memberikan 

perlidungan terhadap hak konsumen juga melindungi pelaku bisnis 

online yang beritikad baik dalam usaha jual beli online melalui media 

sosial. Perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi 

konsumen yang melakukan transaksi online. Selain dikarenakan 

konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi 

juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak 

melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan 

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen 

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha. Dalam hal ini disamping keberadaan UUPK, regulasi yang 

secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli online diperlukan 

karena tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen 

tetapi juga pelaku bisnis online. 
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2. Lebih dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila 

terjadi kerugian terhadap konsumen, dikarenakan tanggung jawab 

pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui media sosial 

memang secara spesifik belum diatur baik dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Transaksi 

Eektronik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya 

mengatur jual beli secara konvensional tradisional sedangkan Undang-

Undang Transaksi Elektronik mengatur tentang transaksi elektronik 

pada umumnya, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli. 

Kelemahan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempersulit 

konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha dalam 

jual beli melalui internet jika terjadi kerugian (dalam arti luas)  bagi 

konsumen. 
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