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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 8  Pasal  1  Butir  1  Tahun  

1999,  tentang perlindungan  konsumen disebutkan  bahwa  “Perlindungan  

konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  

hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen”.  Kepastian  

hukum  untuk melindungi  hak-hak  konsumen,  yang  diperkuat  melalui  

undang-undang khusus,  memberikan  harapan  agar  pelaku  usaha  tidak  

lagi  sewenang-wenang  yang  selalu  merugikan  hak  konsumen. Dengan  

adanya  UU Perlindungan  Konsumen  beserta  perangkat  hukum  lainnya,  

konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa 

menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau 

dilanggar oleh pelaku usaha.
8
 

Perlindungan  konsumen  yang  dijamin  oleh  undang-undang  ini 

adalah  adanya  kepastian  hukum  terhadap  segala  perolehan  kebutuhan 

konsumen, yang bermula dari ”benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan 

tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. 

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum 

untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya 

                                                           
8 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindingan Konsumen, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2016),  h. 7.  
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atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau 

membela hak-haknya  apabila  dirugikan  oleh  perilaku  pelaku  usaha  

penyedia kebutuhan konsumen. 

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di  Indonesia memiliki  

dasar hukum  yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Dengan adanya dasar 

hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan 

dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan 

cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam 

hukum  konsumen  berkaitan  erat  dengan  pemenuhan kebutuhan barang / 

jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  telah  

menyepakati  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) tentang perlindungan 

konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama  20  tahun  

diperjuangkan.  Rancangan  Undang-Undang    ini  sendiri  baru  disahkan  

oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999. 

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat 

mengajukan perlindungan adalah: 

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 

ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.  

2. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821. 

 
3. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
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Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.  

 
4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif 

Penyelesian Sengketa. 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.  

 
6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 

Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh 

dinas Indag Prop/Kab/Kota.  

 
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 

/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.  

 
Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, 

dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara  

konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa 

mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian 

sengketa konsumen (BPSK). Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan   

hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping 

UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain 

yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 

21 Juli2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.  

 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 

21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
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PerlindunganKonsumen.  

 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 

21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat.  

 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 

Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta 

Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, 

Kota Malang, dan Kota Makassar.  

 
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat.  

 
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan 

Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Pada  Pemerintah  Kota  Makassar, 

Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota 

Yogyakarta, dan Kota Medan. 

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

 

Upaya  perlindungan  konsumen  di  tanah  air  didasarkan  pada 

sejumlah  asas  dantujuan  yang  telah  diyakini  bisa  memberikan  arahan 

dalam  implementasinya  ditingkatan  praktis.  Dengan  adanya  asas  dan 

tujuan yang jelas, hukum perlindungankonsumen memiliki dasar pijakan 
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yang benar-benar kuat.
9
 

a. Asas perlindungan konsumen . 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2, 

ada lima asas perlindungan konsumen, yaitu: 

a. Asas manfaat  

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan.  

b. Asas keadilan  

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan   

pelaku   usaha   untuk   memperoleh   haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan  

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

material maupun spiritual.  

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen  

 Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  

                                                           
9  Sadar. M, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawardi, Hukum Perlindungan 

Konsumen di Indonesia, (Jakarta : Grasindo,  2004),  h. 9 
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e. Asas kepastian hukum  

 

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
10

  

 
b. Tujuan perlindungan konsumen 

 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3, 

disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri.  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.  

 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut 

hak- haknya sebagai konsumen.  

 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi.  

 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha.  

 
f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha 

produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

                                                           
10

 Ibid,  h. 15 
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keselamatan konsumen.
11

 

4. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen  

 

a. Prinsip Bertanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian 

 

Tanggung  jawab  berdasarkan  kelalaian  adalah  suatu  prinsip 

tanggungjawab   yang   bersifat   subjektif,   yaitu   suatu   tanggung 

jawabyang ditentuksn oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul 

pada  kategori  bahwa  seseorang  yang  bersikap  hati-hati  mencegah 

timbulnya kerugian  pada  konsumen.  Berdasarkan  teori  tersebut, 

kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen 

merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan 

tuntutan kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan dan 

kelalaian  produsen,  tuntutan  ganti  kerugian  berdasarkan  kelalaian 

produsen diajukan dengan bukti-bukti,
12

 yaitu : 

a. Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai 

kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya 

kerugian konsumen.  

 
b. Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas 

produknya sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau 

digunakan.  

 
c. Konsumen penderita kerugian.  

 

Kelalaian  produsen  merupakan  faktor  yang  mengakibatkan 

                                                           
11 Op. cit, h 13. 
12 Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,  (Jakarta : Diadit 

Media,  2002),  h. 20.  
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adanya  kerugian  pada  konsumen  (hubungan  sebab  akibat  antara 

kelalaian  dan  kerugian  konsumen).  Dalam  prinsip  tanggung  jawab 

berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat 

responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:
13

 

1. Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan 

Kontrak 

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah 

suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan  

dan  hubungan  kontrak.  Teori  ini  sangat  merugikan konsumen 

karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, 

yaitu adanya unsur kesalahan atu kelalaian dan hubungan kontrak  

antara  produsen  dan  konsumen.  Teori  tanggung  jawab produk  

brdasrkan  kelalaian  tidak  memberikan  perlindungan  yang 

maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua 

kesulitan  dalam  mengajukan  gugatan  kepada   produsen,  yaitu, 

pertama,  tuntutan  adanya  hubungan  kontrak  antara  konsumen 

sebagai  penggugat  dengan  produsen  sebagai  tergugat.  Kedua, 

argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh 

kerusakan barang yang tidak diketahui. 

2. Kelalaian dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan 

HubunganKontrak.  

 
Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan 

                                                           
13 Shidarta,  Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta, Grasindo 2004),  h.19 
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kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan 

kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap 

persyaratan hubungan kontrak. Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah 

satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti kerugian  kepada  

produsen. Prinsip ini  tidak  memihak  kepada kepentingan konsumen, 

karena pada kenyataanya konsumen yang sering  mengalami  kerugian  

atas  pemakaian  suatu  produk  adalah konsumen yang tidak   

memiliki   kepentingan   hukum   dengan produsen. 

3. Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak 

 

Setelah prisip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan 

beberapa  pengecualian  terhadap  hubungan  kontrak  sebagai  tahap 

kedua  dalam  perkembangan  substansi  hukum  tanggung  jawab 

produk,  maka  tahap  berikutnya  adalah  tahap  ketiga  yaitu  sistem 

tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak 

mensyaratkan adanya hubungan kontrak. 

4. Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan 

Pembuktian Terbaik  

 
Tahap pekembangan trakhir dalam prinsip tanggung jawab 

berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap 

prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini 

bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam 
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penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip 

tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini 

merupakan  masa  transisi  menuju  pembentukan  tanggungjawab 

mutlak.
14

 

b. Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi 

 

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran 

hukum  juga  memperkenalkan  konsumen  untuk  mengajukan  gugatan 

atas  wanprestasi.  Tanggung  jawab  produsen  yang  dikenal  dengan 

wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu 

produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat 

isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari 

kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam 

gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya 

mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang 

telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya.  Itu berati apabila 

produsen  telah  berupaya  memenuhi  janjinya  tetapi  konsumen  tetap 

menderita  kerugian,  maka  produsen  tetap  dibebani  tanggung  jawab 

untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab 

berdasarkan  wanprestasi  terdapat  beberapa  kelemahan  yang  dapat 

mengurangi bentuk   perlindungan   hukum   terdapat   kepentingan 

konsumen, yaitu : 

a. Pembatasan waktu gugatan. 

                                                           
14

 Ibid, h. 16  
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b. Persyaratan pemberitahuan.  

c. Kemungkinan adanya bantahan.  

d. Persyaratan hubungan kontrak, baik hubungaan kontrak secara 

horizontal maupun vertikal.
15

 

 
c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

 

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. 

Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita  konsumen  atas  penggunaan  produk  yang  beredar 

kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar 

ganti kerugian, ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan 

tentang  melanggar  hukum  pada  umumnya.  Penggugat  (konsumen) 

hanya perlu membuktikan   adanya   hubungan   klausalitas   antara 

perbuatan produsen   dan   kerugian   yang   dideritanya. Dengan 

diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang 

merasa  dirugikan  akibat  produk barang  yang cacat  atau tidak aman 

dapat menuntut konpensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau 

tidanya unsur kesalahan di pihak produsen. Alasan-alasan  mengapa 

prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam  hukum  tentang 

product liability adalah: 

a. Diantara korban/konsumen di satu pihak ada produsen di lain pihak, 

beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi.  

 

                                                           
15 Sofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya, (Bandung 

: Citra Aditya Bhakti,  2006),  h. 19 
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b. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti 

produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas 

untuk digunakan, bilamana terbukti tidak demikian dia harus 

bertanggung jawab.
16

  

 
5. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

 

Perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukan merupakan 

hal baru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transakasi yang dibuat diluar 

peraturan yang ada, dalam perkembangannya konsumen semakin menyadari 

akan hak-haknya dan berjuang dalam hal konsumen menerima prestasi  

yang  tidak  sesuai  dengan  isi  kontrak, barang yang dibeli kualitasnya 

tidak  bagus  atau  ada  cacat  tersembunyi  yang  merugikan konsumen  dan  

adanya  unsur  penipuan  atau  paksaan  dalam  melakukan transaksi. 

Masa  kini  fungsi  dan  perananan  Negara  terhadap  masyarakat 

bukan hanya menjaga ketertiban dan keamanan tetapi lebih luas dari itu 

untuk  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  atau  dikenal  juga 

dengan  Negara  kesejahteraan.  Dalam  melaksanakan  konsep  tersebut, 

perlindungan bagi warga Negara baik sebagai individu maupun sebagai 

kelompok merupakan suatu yang penting karena tanpa ada perlindungan 

yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai suatu 

kesejahteraan bagi   masyarakat.   Bentuk   perlindungan   hukum   bagi 

konsumen dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu : 

 

                                                           
16

 Ibid, h. 19  
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a. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Administratif 

Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  melalui  hukum 

administrative dilakukan   terhadap   pelaku   usaha   yang  melanggar 

tanggung  jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang 

dirugikan. 

Sanksi administratif  yang dijatuhkan bagi pelaku usaha  yang 

melanggar Pasal 19 ayat (2) UUPK tersebut berupa penetapan ganti rugi 

paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan pihak 

yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku 

usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

b. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Pidana 

 Bentuk perlindungan   hukum   terhadap   konsumen   dapat 

dilakukan melalui   penuntutan   pidana   terhadap   pelaku   usaha 

sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK (Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen).
17 Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 

1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap : 

pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak 

sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, 

kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label 

                                                           
17 Sudaryatmo,  Masalah Perlindungan di Indonesia,  (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995), 

h. 132 
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atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang 

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1 ), 

memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2 ), 

pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha 

berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam 

dokumen dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b ) 2) Dihukum dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang 

melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi / menyesatkan 

konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan 

obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak 

menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha 

periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai 

resiko pemakaian barang/jasa. 

Dalam  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  usaha  yang 

telah memproduksi atau mengedarkan kosmetika yang mengandung zat 

aditif berbahaya menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  dapat juga dijatuhkan 

hukuman tambahan berupa : 

a. Perampasan barang tertentu  

b. Pengumuman keputusan Hakim  

c. Pembayaran ganti rugi  

d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
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kerugian konsumen  

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau  

f. Pencabutan izin usaha  

c. Perlindungan Hukum Dari Aspek  Hukum Perdata  

 

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan 

perdata dimana proses jual beli barang dan/ atau jasa yang terjadi antara 

mereka merupakan   penerapan   pasal   1338   KUH   Perdata   yang 

menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau 

karena  alasan-alasan  yang  oleh  Undang-undang  dinyatakan  cukup. 

Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 

Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi 

konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja 

terkait dengan masalah ganti ruginya. Ganti rugi yang dapat  diberikan oleh 

pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindunagn 

Konsumen dapat berupa : 

a. Pengembalian uang atau pengembalian barang dan/ atau jasa yang sejenis 

dan setara nilainya.  

b. Perawatan kesehatan dan/ atau pemberiansantunan.
18

 

 

 

                                                           
18 Ibid, h. 132 
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B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen  

1. Pengertian Konsumen  

Pengertian konsumen menurut undang-undang Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk 

diperdagangkan.” 

Menurut pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius 

menyimpulkan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa, 

(uiteindelijke geruiker van goederen en diensten). Dengan rumusan itu, 

Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir 

(konsumen antara) dengan konsumen prmakai terakhir.
19

 

Menurut Az. Nasution,”setiap  orang  yang  mendapatkan  barang 

atau jasa tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk kebutuhan hidup 

pribadi,  keluarga  atau  rumah  tangganya,  dan  tidak  untuk  keperluan 

konsumen”.
20

 

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, 

dan atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu.  

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

 

Ada sembilan hak yang di tuangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen 

                                                           
19

 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung : Nusa Media, 2010), h. 30  
20

 A.Z, Nasution, Konsumen … op, cit. h.73. 
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itu sebagai berikut : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa.  

 
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.  

 
c. Hak atas impormasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa.  

 
d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan jasa/atau jasa 

yang digunakan.  

 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut.  

 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.  

 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif.  

h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya.  

 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lain.
21

  

 
Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 

                                                           
21 Sadar.  M,  Moh.  Taufik  makarao  dan  Habloel  Mawardi,  Hukum  Perlindungan 

Konsumen di Indonesia, (Jakarta : Grasindo: 2004), h. 110 
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Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk imformasi atau prosedur pemakaian atau 

pemamfaattan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan  

 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dann/atau jasa  

 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati  

 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungann hukum 

secara patut.  

 
Konsumen  kurang  mempunyai  kesadaran  karena  asas,  kaidah, 

proses beracara yang berlaku dalam hukum positif sulit diterobos serta lembaga 

peradilan tidak efisien digunakan oleh konsumen dalam mencari keadilan  atas  

kerugian  yang  diderita  dalam  hubungan  hukum  dengan pelaku usaha.
22

 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha 

 

1. Pengertian Pelaku Usaha 

 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang 

perlindungan konsumen  menyebutkan : Pelaku  usaha  adalah  setiap  

perorangan  atau  badan  usaha,  baik berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  

kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara Republik Indonesia, baik sendiri 

ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi. 

Penjelasan pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

                                                           
22 A.Z. Nasution, konsumen…Op.,Cit…,,h. 35.  
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tentang perlindungan konsumen, disebutkan pelaku usaha yang termasuk 

dalam pengertian diatas adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, 

importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. 

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : 

a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatanmengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan  

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beriktikad baik 

c. Hak untuk mendapatkan pembelaan dari sepatutnya didalam 

penyelesaian sengketa konsumen  

d. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti 

secara hukum bahwa kerugiaan konsumen tidak diakibatkan oleh barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan  

e. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undanglainnya.  

Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 adalah : 

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya  

b. Memberi imformasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara jujur dan benar serta 
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tidak diskriminatif  

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku  

e. Memberikan kesempatan kepada konsumenn untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan 

f. Memberikan konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 

penggunaan, pemakaian dan pemamfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan  

 
f. Memberi konpensansi, ganti rugi, dan/atau pergantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Kewajiban-kewajiban diatas merupakan manifestasi hak konsumen, 

yang akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku 

usaha.
23

 

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 19 hingga pasal 28 

Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen 

menyebutkan: 

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

                                                           
23

 Gunawan Widjaja dan  Ahmad Yani, Op. Cit. h 34.  
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dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan  

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pngembalian 

uang atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. 

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi  

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 

mengenai adanya unsur kesalahan  

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen  

 
Pasal-pasal  yang  secara  tegas  mengatur  pertanggungjawaban 

pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen yaitu pasal 19, 20, 21 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
24

 

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen : 

1. Ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang atau pengganti barang 

dan/atau setara  

2. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan, sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku  

                                                           
24 bid,. h,. 65.  
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4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha  

Perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha  antara  lain  terdapat 

pada pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau saja yaitu :  

 
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut.  

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran sebenarnya.  

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran 

sebagaimana dinyataan dalam lebelatau keterangan barang dan/atau 

jasa tersebut.  

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

lebel atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.  

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam lebel, etiked, 

keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut.  
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g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau tanggal waktu 

penggunaan/pemamfatan yang paling baik atas barang tertentu. 

h. Tidak mengikuti ketentuan berprokdusi secara “halal” yang 

dicantumkan dalam lebel. 

i. Tidak memasang lebel atau memuat penjelasan yang memuat nama 

barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, 

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/dibuat.  

j. Tidak mencantumkan impormasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku.  

 
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 

bekas dan tercemar tanpa memberikan impormasi secara lengkap dan 

benar atas barang dimaksud.  

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sajiaan parmasi dan pangan 

rusak, atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikan imformasi 

secara lengkap dan benar.  

4. Pelaku usaha dilarang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat  (2)  

dilarang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  serta wajib 

menariknya dari peredaran. 
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Perbuatan pelaku usaha yang dilarang lainnya diatur dalam pasal 9 

sempai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen. 

 

D. Tinjauan Hukum Ketenagalistrikan 

1. Para Pihak dalam Ketenagalistrikan 
 

a. Konsumen 

 
Dalam  Pasal  1  angka  (7)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  

2009  Tentang ketenagalistrikan, dijelaskan bahwa: “Konsumen adalah 

setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin 

usaha penyediaan tenaga listrik”. 

Adapun hak dan kewajiban konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 

29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: 

1) Konsumen berhak untuk: 

a. mendapat pelayanan yang baik 

b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan 

keandalan yang baik 

c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang 

wajar 

d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga 

listrik 

e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan 

kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin 
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usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam 

perjanjian jual beli tenaga listrik 

2) Konsumen wajib: 

a) melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul 

akibat pemanfaatan tenaga listrik 

b) menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen 

c) memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya 

d) membayar tagihan pemakaian tenaga listrik 

e) menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan 

2. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Pemegang izin usaha dalam hal ini yaitu PT PLN (Persero) yang 

melakukan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pasal 

27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan, dijelaskan bahwa pemegang izin usaha penyediaan 

tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak 

untuk: 

a) melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan 

b) melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan 

c) melintasi jalan umum dan jalan kereta api 

d) masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk 

sementara waktu 

e) menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah 
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f) melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau 

dibawah tanah 

g) memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya 

Selanjutnya dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketenagalistrikan 

dijelaskan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib: 

1) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan 

yang berlak 

2) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan 

masyarakat 

3) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan 

4) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri 

b. Pemadaman Listrik 

Pemadaman listrik adalah saat terhentinya pasokan aliran listrik ke 

pelanggan. Hal ini berarti suatu keadaan ketiadaan aliran listrik. Pemadaman 

listrik sering terjadi tidak dengan pemberitahuan dan/atau dengan penjelasan 

apapun kepada pihak masyarakat, dimana masyarakat disini merupakan 

pihak pengguna listrik atau konsumen listrik. 

Secara umum pemadaman listrik dapat disebabkan karena hal-hal 

sebagai berikut :
25

 

1. Pemadaman terencana 

Adalah pemadaman listrik yang memang sudah direncanakan oleh 

PLN. Ini disebabkan karena adanya penambahan di sisi tegangan menengah 

                                                           
25

 http://www.pln.co.id/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 21:17 WIB.  
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(TM) untuk meningkatkan kehandalan sistem, menambah peralatan jaringan 

lainnya, atau juga penebangan pohon yang mengganggu aliran listrik yang ada 

diwilayah itu dan juga adanya benang layang-layang yang menyangkut di 

aliran listrik tersebut. 

Pemadaman listrik terencana dilakukan sebagai upaya dari PLN untuk 

menghindari matinya listrik secara beruntun pada semua sistem jaringan yang 

ada di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari sewaktu-waktu 

adanya permintaan penambahan listrik dari pihak konsumen dan juga 

pemakaian peralatan yang melebihi umur standar pemakaian. 

Pemadaman ini telah direncanakan pada hari, tanggal dan waktu yang 

telah ditentukan oleh pihak PLN sehingga memungkinkan orang untuk 

mengantisipasi gangguan tersebut. Sebelum pemadaman di lakukan, terdapat 

pemberitahuan kepada pelanggan melalui sosial media yang banyak di gunakan 

manusia pada zaman moderen saat ini. 

Pemadaman yang diakibatkan adanya kegiatan yang telah direncanakan 

oleh PLN yang mengharuskan terhentinya aliran listrik PLN ke Pelanggan. 

a) Penambahan peralatan jaringan. 

b) Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenence) pembangkit, 

penggantian kabel konduktor (rekonduktoring) transmisi 150 KV, 

jaringan dan gardu yang sudah dijadwalkan sebelumnya dengan tujuan 

justru untuk menjaga keandalan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih 

fatal. 
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2. Pemadaman tidak terencana 

Adalah pemadaman listrik yang tidak direncanakan pekerjaannya 

oleh PLN. Pemadaman ini dapat disebabkan adanya kerusakan terapu pada 

fider-fider tertentu, terganggunya jaringan listrik karena tersambar petir, 

tertimpa pohon yang tumbang tiba-tiba,terganggunya instalasi pelanggan 

karena hubungan singkat arus listrik (korsleting), kelebihan beban dan 

lainnya, gangguan alam tidak bisa di ketahui oleh manusia kapan datangnya. 

Pemadaman ini juga dapat di sebabkan usia peralatan yang seharusnya di 

ganti namun belum di lakukan penggantian oleh pihak PLN, sehingga 

berdampak terhadap gangguan fungsi instalasi listrik. 

Pemadaman yang tidak terencana, tidak di ketahui kapan dan di 

mana akan terjadi. Hal yang terjadi seperti ini di luar tanggung jawab pihak 

PLN. Kejadian seperti ini banyak di sebabkan karena paktor cuaca alam 

yang buruk sehingga pihak PLN tidak bisa menginformasikan kepada 

pelanggan pengguna tenaga listrik, karena kejadian seperti ini pihak PLN 

juga baru mengetahui pada saat gangguan. 

Pemadaman akibat terjadinya gangguan yang tidak direncanakan, 

yaitu: 

1) Terganggunya suatu unit pembangkit: gangguan pada sistem pelumasan, 

sistem pendingin, generator, boiler pemanas air menjadi uap. 

2) Terganggunya jaringan / transmisi listrik: Saluran Udara Tegangan 

Tinggi 150 kV tersambar petir, terkena pohon roboh, tanah longsor, trafo 

meledak dan lainlain 



 

59 
 

 

 

3) Terganggunya instalasi pelanggan karena hubung singkat, kerusakan 

alat-alat listrik yang dipakai atau beban lebih besar dari daya tersambung. 

Pemadaman yang tidak direncanakan seperti ini memang tidak 

diberitahukan sebelumnya karena PLN sendiri baru mengetahui pada saat 

terjadinya gangguan. 

c. Upaya Penyelesaian Sengketa 

Resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang 

Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection), merupakan 

salah satu kiepentingan dasar konsumen yaitu : “Kebebasan umtuk 

membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan 

memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan 

pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 

mereka”.
26

 

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa, terdapat 

dua pilihan yaitu melalui pengadilan, dimana lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha berada di 

lingkungan peradilan umum. Pilihan yang kedua ialah diluar pengadilan, 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan tiga cara 

yang dapat ditempuh, yaitu arbitrase, konsiliasi, dan mediasi yang 

merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan 

menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
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 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 134  
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Penyelesaian sengketa mengenai pemadaman listrik dilakukan 

dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara Mediasi 

antara pihak Konsumen dengan Pihak pelaku usaha. 

d. Upaya Pihak PLN dalam Upaya Memenuhi Hak Konsumen 

Upaya-upaya untuk melindungi hak-hak konsumen harus dilakukan 

oleh pihak PT PLN karena telah diatur pada Undang-Undang 

Ketenagalistrikan pasal 28 hak dan kewajiban pemegang izin usaha 

penyediaan tenaga listrik diantaranya : 

a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan 

yang berlaku. 

b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan 

masyarakat. 

c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan , dan 

d. Mengutamakan produk dan potensi dalam Negeri. 


