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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

5.1.1  Simpulan Umum 

Penelitian ini berfokus terhadap efektifitas kebijakan UU Informasi dan 

Transaksi Elektronik terhadap e-commerce melalui program e-commerce smart 

yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 

yang bekerjasama dengan Bukalapak dan dampak dari program tersebut terhadap 

pembangunan watak kewarganegaraan (civic disposition) pengguna Bukalapak. 

Efektivitas kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang bekerjasama dengan Bukalapak. 

Secara umum hasil penelitian efektivitas kebijakan UU Informasi dan 

Transaksi  melalui program e-commerce smart di Jawa Barat belum berjalan 

optimal dalam mekanisme sosialisasi kebijakan. Hal ini berdampak pada perilaku 

pengguna e-commerce di Bukalapak yang belum optimal dalam membangun 

watak kewarganegaraan (civic disposition) yang diharapkan. Dengan demikian 

secara berkesinambungan hasil efektifitas kebijakan UU ITE yang belum optimal 

melalui program e-commerce smart berdampak pula pada  belum optimalnya 

program e-commerce smart terhadap pembangunan watak kewarganegaraan (civic 

disposition) pengguna Bukalapak. 

 

5.1.2 Simpulan Khusus 

 Setelah mengemukakan simpulan umum mengenai efektivitas kebijakan 

publik pada program e-commerce smart yang dilaksanakan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat serta dampak program tersebut terhadap 

pengembangan watak kewarganegaraan (civic disposition) pengguna Bukalapak, 

selanjutnya akan diuraikan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan 

dalam penelitian ini. Berikut simpulan khusus yang dihasilkan di dalam penelitian 

ini : 

5.1.2.1. Mekanisme sosialisasi kebijakan secara keseluruhan yaitu Pertama, tahap  
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perencanaan yaitu a) membuat agenda kegiatan untuk memberikan 

pelatihan terhadap pelaku usaha dalam program e-commerce smart. 

Sasaran dari program e-commerce smart pada sektor kosmetik, logam, 

kerajinan, fashion, makanan, minuman, perhiasan, produk kulit, herbal, 

elektronika,dan lain- lain, b) melakukan koordinasi antar unit pelaksana 

dilakukan melalui rapat koordinasi di Biro perekonomian sebagai leading 

sektorrnya yang ada di kantor Gubernur Jawa Barat dan mengadakan rapat 

semua stakeholder yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sebelum 

pelaksanaan sosialisasi e-commerce, c) melakukan sampel pelaku usaha 

sebagai peserta Focus Group Discussion (FGD) terhadap pelaku usaha di 

wilayah provinsi di Jawa Barat baik Kabupaten maupun Kota untuk di 

ambil sampelnya. Pelaku usaha yang terpilih nanti diundang dala proses 

sosialisasi dalam program e-commerce smart. Kedua,tahap pelaksanaan. 

Dalam pelaksanaannya pelaku usaha dibina oleh Disperindag bersama 

Bukalapak melalui kelas online dan kelas offline. Tujuannya agar pelaku 

usaha yang berjualan melalui e-commerce, memahami dalam 

memanfaatkan sistem berjualan secara online dengan baik, dengan 

menjamin kualitas produk, keamanan dan jaminan standar. Ketiga, hasil 

pelaksanaan. Setelah Pelaksanaan feedback atau respon dari pelaku usaha 

mengenai pelaksanaan kebijakan UU ITE terhadap e- commerce melalui 

sosialisasi program e-commerce smart tentu dapat dijadikan sebagai tolok 

ukur tingkat keberhasilan. Hal ini karena akan berpengaruh pada tingkat 

partisipasi dan antusias dari pelaku usaha yang mengikuti pelaksanaan 

kebijakan UU ITE terhadap e- commerce melalui sosialisasi program e-

commerce smart. Hasil simpulan yang peneliti dapatkan dari kedua 

Informan bahwa sejauh ini feedback atau respon dari pelaku usaha baik 

dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat sangat baik. Respon 

dari pelaku usaha selama pelatihan dan pembinaan dengan Bukalapak 

sangat baik dengan keikutsertaan pelaku usaha sampai akhir acara. Hal ini 

dibuktikan dengan kehadiran peserta saat sosialisasi dan pelatihan pada 

program e-commerce smart ini hampir 100 % hadir dari 100 peserta yang 
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diundang. Output yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan UU ITE 

tentang e-commerce melalui program e-commerce smart yaitu para pelaku 

usaha di  Jawa Barat dan home industry berkembang untuk berjualan 

melalui sistem elektronik melalui marketplace Bukalapak. Selain itu juga, 

setelah pelatihan dan pembinaan diharapkan pelaku usaha dapat mengerti 

dan memahami cara berjualan yang baik dan benar dan mampu 

memanfaatkan teknologi digital dengan bijak khususnya dalam berjualan 

secara sistem elektronik. Dalam pelaksanaan mekanisme sosialisasi 

kebijakan tersebut belum optimal, maka peneliti mengasumsikan 

pendekatan yang konstruktif terhadap perbaikan pelaksanaan kebijakan 

tersebut, yaitu : 1) Optimalisasi perlindungan konsumen merupakan salah 

satu tantangan pemerintah dalam pelaksanaan penerapan e-commerce yang 

dilakukan pemerintah, maka tantangan kebijakan penting lainnya harus 

dipenuhi jika pemerintah ingin menciptakan lingkungan kondusif. 

Terutama dalam melindungi jaminan data pribadi pembeli. 2) Edukasi 

mengenai anti fraud atau anti penipuan oleh divisi safety and trust 

Bukalapak kepada pelaku usaha. 

5.1.2.1 Dampak pelaksanaan kebijakan UU informasi dan transaksi elektronik 

melalui  program e-commerce smart yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat belum optimal 

khususnya dalam proses pelaksanaan, pembinaan dan  mengatasi kendala 

yang dihadapi oleh pelaku usaha saat berjualan. Hal tersebut berdampak 

pula pada belum optimal dalam membangun sikap pelaku usaha yang 

memiliki watak kewarganegaraan. Meskipun dalam hasil interpretasi 

angket secara keseluruhan berdampak positif. Terkait hal tersebut, dari 

hasil interpretasi menunjukan bahwa : Pertama, hasil interpretasi 

perhitungan angket mengenai dampak pelaksanaan kebijakan UU 

Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap respon pembeli di Bukalapak 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil interpretasi respon 

pembeli di Bukalapak terhadap pelayanan dari penjual dan Bukalapak 

secara keseluruhan berdampak positif. Namun masih ada beberapa hal 
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yang harus diperbaiki dan menjadi bahan rekomendasi kepada penjual dan 

Bukalapak terutama dalam memberikan pelayanan kepada pembeli. 

Kedua, hasil interpretasi perhitungan hasil interpretasi perhitungan angket 

tentang dampak pelaksanaan Kebijakan UU Informasi dan Transaksi 

Elektronik terhadap perilaku penjual di Bukalapak maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa hasil interpretasi secara keseluruhan 

berdampak positif.  Dampak pelaksanaan kebijakan UU ITE tentang e-

commerce terhadap pembentukan watak kewarganegaraan penjual di 

bukalapak bahwa 1) Anggota masyarakat yang independen ditunjukan  

dengan penjual mencantumkan identitas diri berupa nama dan alamat 

secara benar dan jelas saat menggunakan layanan Bukalapak, 2) 

Tanggungjawab moral personal kewarganegaraan di bidang ekonomi 

ditunjukan dengan Penjual bertanggung jawab mengganti barang yang 

diterima pembeli jika rusak/cacat, 3) Mengembangkan berfungsinya 

demokrasi konstitusional secara sehat ditunjukan pada penjual tidak 

melakukan transaksi di luar website Bukalapak dan tidak melanggar 

kebijakan perundang- undangan Informasi dan transaksi elektronik, 4) 

Menghormati harkat dan martabat tiap individu ditunjukan dengan penjual 

tidak menggunakan layanan Bukalapak untuk menyamar, menyesatkan, 

dan menipu orang lain dengan sengaja dan tidak sengaja. 5) Berpartisipasi 

dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana 

ditunjukan dengan Penjual mendeskripsikan barang secara jelas, sesuai 

dengan harga sebenarnya, dan tidak menjual 'Barang Terlarang'. 6) 

Kesabaran ditunjukan dengan penjual menanggapi keluhan pembeli jika 

barang tidak sesuai dengan pesanan. 7) Disiplin diri ditunjukan dengan 

penjual di Bukalapak memgirimkan barang tepat waktu. Paradigma 

peneliti mengasumsikan dalam program pembinaan selanjutnya yaitu 

pemerintah dapat melibatkan lebih banyak lagi pelaku usaha dalam 

mengikuti program tersebut, baik yang sudah maupun yang belum 

berjualan di Bukalapak. Kemudian perlunya monitoring dan evaluasi 

secara intensif dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 
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Barat dan Bukalapak sebagai penyelenggara program pembinaan terhadap 

pembinaan sikap pelaku usaha agar menjadi pelaku usaha yang 

profesional. Pada pelaksanaan tidak hanya peningkatan UKM untuk 

berjualan melalui Bukalapak tetapi lebih meningkatkan pembinaan sikap 

pelaku usaha yang memiliki watak kewarganegaraan (civic disposition). 

Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu bidang kajian yang 

membangun watak kewarganegaraan (civic disposition). 

5.1.2.2 Peranan dan eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun  

persepsi dan interpretasi tidak langsung melalui transaksi elektronik 

dengan menunjukan adanya sikap delayed respond atau waktu untuk 

berpikir sebelum membeli. Dalam kajian PKn, Undang-undang sudah 

menjadi produk hukum yang pasti, sedangkan membangun civic 

disposition (watak kewarganegaraan) masuk ke dalam proses komunikasi 

sosial melalui sistem elektronik. Civic disposition (watak 

kewarganegaraan) yang terbentuk dalam penggunaan e-commerce seperti 

dalam making decision (pengambilan keputusan), rasa tanggung jawab 

penjual, memunculkan rasa kebersamaan yang di bangun melalui media, 

serta menangkap informasi pengguna e-commerce yang diperoleh dari rasa 

empati terhadap sesama. Paradigma peneliti mengenai peran dan eksistensi 

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi acuan dalam membangun perilaku 

yang baik dan memiliki sejumlah karakter. Karakter tersebut diharapkan 

dapat dibentuk pada setiap perilaku pengguna e-commerce. Perkembangan 

e-commerce dimasyarakat saat ini mengubah pola perilaku masyarakat 

dalam melakukan jual beli dari konvensional menjadi modern. Oleh sebab 

itu, peran dan eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun 

persepsi dan interpretasi tidak langsung melalui transaksi elektronik dan 

acuan dalam bertindak untuk menangkap esensi komunikasi sosial 

pengguna e-commerce dalam membangun civic disposition (watak 

kewarganegaraan). 
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5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini, 

peneliti mengharapkan ada beberapa implikasi terhadap stakeholder yang terlibat 

dalam penelitian ini. Adapun implikasi yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap perbaikan pelaksanaan  

kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap e-commerce 

melalui program e- commerce smart khususnya di masa yang akan datang, 

yaitu : 1) proses sosialisasi agar melibatkan banyak pelaku usaha yang 

berbeda untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat keterlibatan pelaku 

usaha sangat penting agar tujuan pelaksanaan kegiatan melalui program e-

commerce smart tersebut dapat optimal. 2) meningkatkan  proses koordinasi 

yang dilakukan Dinas Perindustrian  dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 

dan Bukalapak serta pelaku usaha yang mengikuti program e-commerce 

smart agar mampu melaksanakan kegiatan tersebut tidak hanya difokuskan 

pada tataran teknis pelaksanaan saja, akan tetapi pada substansi program e-

commerce smart. 3) proses pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Bukalapak agar mampu membina 

perilaku para pelaku usaha untuk senantiasa memberikan pelayanan yang 

terbaik saat berjualan online kepada masyarakat sebagai pembeli.  

5.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap perbaikan kebijakan  

UU Informasi dan Transaksi Elektronik melalui program e- commerce 

smart  di masa yang akan datang, khususnya dampak dari pelaksanaan 

kebijakan UU Informasi dan Transaksi elektronik melalui sosialisasi 

program e-commerce smart tersebut menjadi bahan evaluasi kebijakan.  

Dalam hal ini, agar meningkatkan pengawasan yang lebih intensif baik 

dari Disperindag Provinsi Jawa Barat dengan Bukalapak. 

5.2.3 Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap perbaikan pelaksanaan 

kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap e-commerce 

melalui program e-commerce smart khususnya di masa yang akan datang, 

khususnya dalam membangun watak kewarganegaraan (civic disposition)  

pengguna Bukalapak. Sebab pelaksanaan kebijakan UU Informasi dan 
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Transaksi Elektronik terhadap e-commerce melalui program e-commerce 

smart bukan hanya meningkatkan pelaku usaha untuk berjualan di 

Bukalapak tapi sebagai upaya membangun tanggung jawab personal 

kewarganegaraan di bidang ekonomi. 

 

5.3 Rekomendasi 

Setelah menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya peneliti akan 

menyampaikan rekomendasi  sebagai bahan masukan untuk implementasi 

kebijakan kedepannya. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut : 

5.3.1 Bagi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

 Dalam membuat kebijakan program e-commerce smart selanjutnya, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat hendaknya : 

a. Diharapkan membuat kebijakan yang dapat mendorong Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat  agar dapat berperan lebih aktif dalam 

pelaksanaan program e-commerce smart. 

b. Diharapkan menekankan lebih jelas pada  proses pelaksanaan dan pola 

koordinasi dalam pelaksanaan program e-commerce smart kepada seluruh 

stakeholder yang terlibat. 

c. Diharapkan memberikan sanksi kepada e-commerce khususnya marketplace 

jika Melanggar aturan hukum. 

d. Diharapkan memberikan pengawasan kepada seluruh pengguna e-commerce 

untuk mematuhi aturan hukum. 

5.3.2  Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. 

 Dalam pelaksanaannya program e-commerce smart, Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat hendaknya : 

a. Diharapkan mematangkan proses sosialisasi dengan menekankan keterlibatan 

semua  pihak yang berkepentingan dan penyesuaian arah program dengan 

kondisi sosial masyarakat. 

b. Diharapkan mengarahkan pada penekanan substansial dari tujuan program e-

commerce smart pada saat proses sosialisasi dan pembinaan kepada  pelaku 

usaha di Jawa Barat, untuk membangun watak kewarganegaraan (civic 
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disposition) pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab personal 

kewarganegaraan di bidang ekonomi. 

c. Diharapkan mengoptimalkan proses sosialisasi dengan melibatkan banyak 

pelaku usaha yang mengikuti program e-commerce smart.  

d. Diharapkan memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan Bukalapak dan 

Pelaku usaha  untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program e-

commerce smart. 

e. Diharapkan mengoptimalkan pengawasan yang lebih intensif baik dari 

Disperindag Provinsi Jawa Barat dengan Bukalapak. 

f. Diharapkan mengoptimalkan keberlanjutan program e-commerce smart 

dengan baik, sebab program tersebut sangat strategis dalam membangun civic 

disposition (watak kewarganegaraan) 

5.3.3 Bagi Pihak Bukalapak 

Pihak Bukalapak  yang telah melaksanakan program e-commerce smart 

hendaknya: 

a. Diharapkan mengoptimalkan keberlanjutan program e-commerce smart 

dengan baik, khususnya dalam mengembangkan civic disposition (watak 

kewarganegaraan) pengguna Bukalapak. 

b. Diharapkan memberikan materi mengenai anti fraud atau anti penipuan oleh 

divisi safety and trust dari pihak Bukalapak kepada pelaku usaha. Hal ini 

untuk mencegah adanya penipuan melalui jual beli secara online. 

c. Diharapkan mengoptimalkan habituasi tanggung jawab personal 

kewarganegaraan pengguna Bukalapak dalam memberikan pelayanan terbaik 

untuk pembeli. 

d. Diharapkan mengoptimalkan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha yang 

sudah maupun yang belum berjualan di Bukalapak. 

 

5.3.4 Bagi Pelaku usaha  

Pelaku usaha yang belum mengikuti program e-commerce smart hendaknya: 
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a. Diharapkan mengikuti proses sosialisasi program e-commerce smart yang 

dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Barat yang bekerjasama dengan Bukalapak. 

b. Diharapkan dapat melakukan konsultasi  dengan pihak Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta pelaku usaha yang 

telah melaksanakan, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan 

program e-commerce smart. 

5.3.5 Bagi Pembeli Bukalapak 

a. Diharapkan pembeli sebagai pengguna Bukalapak lebih teliti dan cerdas 

sebelum membeli melalui sistem Bukalapak dengan membaca deskripsi 

detail. 

b. Diharapkan pembeli membaca testimoni di toko penjual untuk memberikan 

jaminan produk sesuai dengan yang diinginkan. 

c. Diharapkan pembeli berhati- hati agar tidak tertipu dengan harga murah. 

d. Diharapkan pembeli tidak melakukan transaksi di luar website Bukalapak, 

karena Bukalapak sudah memiliki jaminan trust mark. 

5.3.6 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI 

 Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan UU Informasi dan Transaksi 

Elektronik mengenai e-commerce melalui program e-commerce smart, pihak 

Departemen PKn SPs UPI hendaknya: 

a. Diharapkan lebih mengintensifkan kajian – kajian mengenai kebijakan 

pemerintah untuk dijadikan studi kajian di Departemen Pendidikan 

Kewarganegaraan SPs UPI. 

b. Diharapkan mendorong mahasiswa untuk mengkaji permasalahan – 

permasalahan yang menyangkut tentang kebijakan pemerintah, khususnya 

program e-commerce smart. 

5.3.7 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dalam mendukung pelaksanaan program e-commerce smart  di masa yang 

akan datang, peneliti selanjutnya hendaknya  dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan memfokuskan penelitian selanjutnya terhadap inovasi program e-
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commerce smart  di era milenial. Agar implementasi program e-commerce smart 

ke depannya mampu  menyesuaikan perkembangan zaman. 


