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BAB V   

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti uraikan diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut unutk menjawab permasalahan  : 

1. Pertanggungjawabam Marketplace terhadap pelanggaran Phishing 

yang dilakukan oleh Merchant memang tidak diatur secara explicit 

dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan juga PP 71/2019. Namun dalam hal 

pertanggungjawaban marketplace secara umum diambil garis tengah 

dalam pelaksanaannya dinyatakan  bahwa marketplace tidak 

bertanggungjawab atas kelalaian konsumen. Namun menurut pendapat 

peneliti bahwa tindakan pelanggaran Phishing  bukan hanya terjadi 

karena adanya kelalaian dari konsumen. Dikarenakan penyedia 

platform marketplace Bukalapak dan Tokopedia juga seharusnya ambil 

andil dalam pencegahan akan terjadinya pelanggaran Phishing tersebut 

dikarenakan data pengaduan terkait Phishing sudah memuncak. 

Pengalihan tanggungjawab dari marketplace ke pengguna juga menjadi 

sebuah faktor penting dimana bertentangan dengan UUPK. Kelalaian 

Marketplace Bukalapak dan Tokopedia yang acuh tidak acuh dalam 

melakukan pencegahan yang seharusnya bisa dilakukan oleh 

Bukalapak dan Tokopedia seperti memberantas situs yang mirip 

dengan situsnya dengan berkoordinasi dengan kementrian terkait dan 

membuat aturan pendaftaran merchant lebih diperketat dan lain 

sebagainya, maka peneliti menganggap bahwa pelanggaran phising 

juga menjadi kesalahan marketplace serta kegagalanya menciptakan 

sistem elektronik yang aman dan andal.  Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti beranggapan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Platform 

Marketplace Bukalapak dan Tokopedia juga harus dikenakan dan 

diminta pertanggungjawabannya karena kegagalannya menjalankan 

usaha sistem elektronik denga namandalam hal pencegahan. 
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2. Upaya hukum demi menegakan Perlindungan Hukum dari pelanggaran 

Phishing  yang dilakukan merchant  dalam marketplace bagi konsumen 

terhadap Merchantt atau pelaku phishing  bisa menggunakan jalur 

litigasi karena pada ranah Pidana. Sedangkan untuk upaya hukum 

Konsumen terhadap Marketplace karena kegagalan/kelalaian   

keamanan data dan pencegahan dalam pelanggaran Phishing oleh  

Bukalapak dan Tokopedia dapat dilakukan melalui 2 cara yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan 

cara litigasi dan non litigasi. Adapun biasanya penyelesaian sengketa 

dilakukan melalui non-litigasi maka Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen telah memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

yang tugas dan wewenangnya telah diatur di dalamnya. 

B. Saran 

Berikut dari hasil penelitian yang telah dilakuka. Maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut  : 

1. Untuk marketplace Bukalapak dan Tokopedia, sebagai salah satu 

wadah yang menaungi dan mempertemukan para pihak yaitu 

konsumen dan merchant seharusnya Bukalapak dan Tokopedia 

menjaga platformnya dari kemungkinan adanya pelanggaran Phishing  

dalam sistem elektroniknya. Dan jjuga untuk penanganan nya tidak 

hanya berhenti pada penonaktifan akun pelaku dan konsumen saja 

namun juga turut membantu korban agar mendapatkan keadilan atas 

perlindungan hukum nya. Serta sebagai langkah perlidundungan 

preventif sebaiknya Bukalapak dan Tokopedia bisa membuat peraturan 

internal tambahan seabagai syarat membuka toko di platformnya yang 

terintegrasi dengan keorisinalitas toko dan data dari calon merchant. 

Serta Bukalapak dan Tokopedia juga seharusnya bisa memberantas 

web-web Phishing yang ada di luaran dengan berkoordinasi terhadap 

kementrian terkait yaitu KOMINFO sebagai bentuk aksi pencegahan 

yang nyata dalam kaitannya ke Pertanggungjawaban Marketplace 

2. Untuk Pemerintah, Peneliti berharap untuk mengevaluasi kembali 

aturan perundang-undangna yang ada terlebih dengan khusu 
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pelanggaran Phishing dikarenakan butuhnya Payung Hukum atas  hal 

tersebut secara lebih jelas dan terperinci dan juga bisa memasukan 

pasal terkait dengan phishing di dalam UU ITE. Adapun pemerintah 

juga juga bisa menerapkan aturan terkait dengan mengatur syarat-

syarat umum untuk menjadi Merchant dalam Marketplace 

3. Untuk Konsumen, Dikarenakan Phishing juga menyangkut karena 

adanya ketidak was-wasan konsumen dalam mencari informasi juga. 

Maka peneliti berharap kedepannya konsumen dapat lebih teliti dan 

bijak terhadap apa yang diterimanya melalui sistem elektronik yang 

semakin pesat ini
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