
25

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan

konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Ada yang

mengatakan hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen.

Namun ada pula yang membedakannya, dengan mengatakan bahwa baik

mengenai substansi maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah

berbeda satu sama lain5.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.6Baik

pengertian hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen ternyata

belum dibakukan menjadi suatu pengertian yang resmi, baik dalam peraturan

perundang-undangan maupun dalam kurikulum akademis. Fakultas Hukum

Universitas Indonesia mempergunakan hukum perlindungan konsumen, tetapi

Hondius, ahli hukum konsumen dari Belanda menyebutnya dengan hukum

konsumen (konsumentenrecht)7, kajian perlindungan konsumen tidak dapat

dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. 8

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap

5 N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Panta Rei,
2005), h. 30.

6 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo Op. Cit, h.1
7 Ibid.
8 Cerlina Tri Siwi Kristiyanti, Op. cit, h.41
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orang pemakai barang dan/atau jasa  yang tersedia dalam masyarakat, baik

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan. Kepuasan dan ketidakpuasan serta

ketidaknyamanan pelanggan/konsumen adalah merupakan respon pelanggan

terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan  antara  harapan

sebelumnya  dan  kinerja  aktual  produk  yang dirasakan setelah

pemakaiannya.

Sementara Undang-undang Perlindungan Konsumen masih merupakan

cita-cita dan perjuangan gerakan konsumen, kita perlu terus memasyarakatkan

permasalahan perlindungan konsumen kepada masyarakat luas, khususnya

pada kaum terpelajar, mahasiswa, serjana dan para cendekiawan serta aktifis

pada umumnya.9

Dan adapun tujuan peyelenggarakan, pengembangan dan perlindungan

konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan

secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam melakukan

menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh tanggung

jawab.10

Perbedaan kedua pengertian di atas lebih jauh seperti diketahui, bahwa

pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum

konsumen, sedang bagian-bagian tertentunya yang mengandung sifat-sifat

membatasi dan/atau mengatur syaratsyarat tertentu perilaku kegiatan usaha

9 Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada
perlindungan konsumen Indonesia (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1995), h. 65

10 Erman Rajagukguk dkk, hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju,
2000), h. 7
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dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan

konsumen.

Menurut pakar hukum yang banyak melibatkan diri dalam Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini, yang dimaksud dengan hukum

konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur

hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau

jasa, antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.9

Sedangkan mengenai hukum perlindungan konsumen didefinisikannya

sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan

penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam ke-

hidupan bermasyarakat.

Dari pemantauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

melalui pengaduan masyarakat langsung, ternyata banyak hal yang

mengecewakan serta merugikan konsumen.11

Undang-Undang No 9 Tahun 1999 berjudul Undang-Undang tentang

Perlindungan Konsumen dan bukan Undang-Undang tentang Konsumen.

menyebutkan pengertian-pengertian yang dipandang perlu dalam pengaturan

mengenai konsumen. Di situ disebutkan mengenai perlindungan konsumen

dan konsumen. Butir 1 mengartikan "Perlindungan Konsumen adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen." Butir 2 mengartikan "Konsumen adalah setiap orang

11 Zoemrotin , Penyambung Lidah Konsumen,(Jakarta: Puspa Swara 1996), h. 12
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pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan."12

Namun sekalipun undang-undang tersebut membedakan pengertian

perlindungan konsumen dengan konsumen, hal tersebut sebenarnya tidak perlu

ditarik sebagai dasar atau kriteria untuk membedakan pengertian hukum

perlindungan konsumen dengan hukum konsumen.

Membuat batasan tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan

konsumen tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana hukum meletakkan asas-

asas untuk melindungi konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa13.

Bertolak dari penetapan asas-asas tersebut, dapatlah diberikan

pengertian tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen

berupa serangkaian norma-norma yang bertujuan melindungi kepentingan

konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa yang didasarkan kepada man-

faat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta

kepastian hukum14.

B. Perkembangan Konsumen di Indonesia

Titik awal sejarah perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat

ditentukan dengan jelas. Demikian juga tentang pentahapan sejarah, sejauh

yang penulis amati, perkembangan gerakan konsumen dari sejak awalnya

hingga saat ini belum ada pihak yang melakukannya. Dalam rangka mengkaji

12 Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
13 Pasal 2 UUPK menetapkan asas bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
14 N.H.T. Siahaan, Op.Cit, h. 34.
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perkembangan mengenai perlindungan konsumen di negara kita, penulis

mencoba membantu merangkaikan kurun perkembangan tersebut berikut ini.

Tentu tidak semata-mata dari wsudut reaktivitas masyarakat konsumen, seperti

yang tejadi di negara Amerika atau Eropa.

Berikut ini rangkai waktu perlindungan konsumen di negara kita, lebih

banyak didekati dari aspek perkembangan produk hukum yang ada, termasuk

pada zaman Hindia Belanda. Tentunya fase-fase perkembangan demikian,

tidak disangkal akan adanya pengaruh perkembangan kehidupan konsumen di

luar negeri.

Pada masa zaman Hindia Belanda, upaya perlindungan konsumen telah

tampak melalui rumusan pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-

undangan yang ada. Meskipun misalnya rumusan-rumusan yang ada tersebut

tidak secara eksplisit menyebut istilah konsumen, produsen atau pelaku usaha,

namun secara hakiki objek pengaturannya adalah berkaitan pula terhadap

konsumen atau pihak pelaku usaha. Pengaturan tentang perlindungan

konsumen pada zaman ini dapat kita lihat antara lain pada: 1. Burgerlijk

Wetboek, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2. Wetboek van

Strafsrecht, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 3. Wetboek van

Koophandel, yakni Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)15.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab

Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), keduanya

berlaku di Hindia Belanda tanggal 1Mei 1848 berdasarkan Staatsblad No 23

15 N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Panta Rei,
2005), h. 297.
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Tahun 1847. Kedua kitab undang-undang ini dulunya hanya berlaku bagi

golongan Eropa dan yang dipersamakan. Namun saat ini berlaku di Indonesia

dengan segala penyesuaiannya bagi semua golongan penduduk. Daya ikat

KUHPerdata menjadi berkurang tatkala dengan keluarnya SEMA No 3 Tahun

196316.

Beberapa hal yang diatur tentang persoalan konsumen adalah tentang

hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perjanjian atau transaksi, yang

diletakkan dalam Buku III Van Verbintennissen (tentang Perikatan). Dimuat di

sini tentang subjek-subjek hukum dari perikatan, syarat-syarat perikatan,

tentang risiko jenis-jenis perikatan tertentu, syarat-syarat pembatalannya dan

berbagai bentuk perikatan yang dapat diadakan.

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, tidak dipenuhi atau

dilanggarnya butir-butir perjanjian itu setelah dipenuhinya syarat-syarat

tertentu, dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan adanya

wanprestasi, pihak yang dirugikan karena wanprestasi itu berhak menggugat

ganti rugi, biaya, dan bunga?

Dalam kaitannya dengan keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum

Dagang (KUHD) dapat kita lihat pernyataan yang mengatakan bahwa: "semua

perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mem-

punyai nama tertentu, tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang termuat

dalarn bab ini dan bab yang lalu"17.

Maksud perkataan "dalam bab ini dan bab yang lalu" adalah Bab II

tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Perjanjian dan Bab 1 tentang

16 Ibid.
17 Pasal 1319 KUH Perdata



31

Perikatan-Perikatan pada Umumnya. Pengaturan yang bersifat umum tersebut

dengan demikian mengikat juga perikatan-perikatan yang dibuat dalarn dunia

perdagangan, khususnya yang diatur dalarn KUHD.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 KUHD: "Kitab UndangUndang

Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang ini, sekadar di dalam Kitab Undang-Undang ini tidak diatur secara

khusus menyimpang". Di sini tentulah berlaku asas lex specialis derogat lex

generalis18.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafsrecht) yang

berlaku secara unifikasi di Indonesia tahun 1918, dalam pasal-pasalnya

mengatur tentang kepentingan konsumen, sekalipun dalam rumusan pasal-

pasal itu tidak ada menyebut kata konsumen atau pelanggan19.

Gerakan kepedulian tentang nasib konsumen di Indonesia dalarn kurun

ini memang belum tampak jelas. Akan tetapi jika dilihat baik dari sudut

perkembangan legislasi maupun kepedulian pengadilan, terlihat tanda-tanda

perkembangan tentang adanya kesadaran perlindungan konsumen

sebagaimana kenyataan yang terjadi sebenarnya.

Dari sudut peraturan perundang-undangan dapat dilihat beberapa

produk perundangan yang sudah dibuat seperti tersebut di bawah ini.

a. Undang-undang No 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti. Undang-undang No 1 Tahun 1961 tentang Barang

18 Shidartha, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, (Jakarta: 2000), h.
29.

19 Pasal-pasal dimaksud ialah pasal 204, pasal 205, pasal 359, Pasal 360, pasal 382, pasal
383, Pasal 390.
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menjadi Undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk

menguasai dan mengatur barang-barang apapun yang diperdagangkan di

Indonesia. Dalam Pasal 2 Ayat 4 UU ini ditentukan tentang pemberian

nama dan atau tanda-tanda menunjuk pada label dari barang bersangkutan.

Dengan nama atau tanda-tanda tersebut dapat dilihat asal, sifat, susunan

bahan, bentuk dan banyaknya serta kegunaannya. Pelanggaran ketentuan

ini berarti dapat disebut sebagai tindak pidana ekonomi.

b. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri. PP ini

merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No 10 Tahun 1961, yang pada

intinya mengatur tentang cara mendesain dan mengolah bahanbahan untuk

industri, menetapkan jenis, bentuk, ukuran, mutu atau pengamanan

barang-barang industri, serta mengatur tentang mencoba, menganalisis,

memeriksa dan menguji hasil-hasil industri.

c. Undang-Undang No 1 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 6 tahun 1962 tentang Pokok-

Pokok Perumahan. UU ini sudah dibarui setelah diundangkannya UU No

16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, beserta PP No 4 Tahun 1988 ten-

tang Rumah Susun sebagai peraturan organiknya. d. Undang-Undang No 2

Tahun 1966 tentang Hygiene.

Dalam kurun periode ini terdapat perkembangan yurisprudensi yang

bervariasi tentang kepentingan konsumen. Sebagai contoh dapat dikemukakan

melalui kasus-kasus berikut ini.

a. Kasus Perikatan atas transaksi jual beli barang dalam Putusan Mahkamah

Agung Tanggal 27 Agustus 1958 NNO 314 K/Sip/i957 antara Go To

Liong (pembeli) menggugat Oei Tjoe (penjual). Dalam putusan kasasi ini,
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Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pada setiap keadaan ter-

tentu pembeli dianggap menyetujui penimbangan barang di luar hadirnya

pembeli sendiri. Sehingga, risiko hilangnya barang di jalan karena

perampokan penjahat merupakan risiko si pembeli.

b. Kemudian kasus perjanjian sewa beli (huurkoop overeenkomst) antara NV

Handel Maatshcappij 1'Auto sebagai penggugat vs GG Jordan sebagai

tergugat. Jika Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tidak dapat

menerima gugatan tersebut dengan pertimbangan, perjanjian sewa beli

adalah perjanjian jual beli dengan pembayaran secara angsuran, maka

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selama pembayaran angsuran

belum lunas, pemilikan masih tetap berada pada penjual. Oleh karenanya

alasan keadaan memaksa (overmacht) yang didalilkan tergugat tidak dapat

diterima karena saat pengambilan kendaraan itu oleh Jepang adalah di luar

saat cicilan harus dilunasi. Di sini peradilan banding menerima gugatan

penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan

Tinggi telah memberikan penilaian bahwa telah terbukti menurut

perjanjian sewa beli, risiko hilangnya barang karena overmacht menjadi

tanggungjawab penyewa beli. Penilaian suatu perjanjian mengenai suatu

kenyataan (feitelijkheid), keberatan pemohon kasasi semacam ini tidak

dapat dipertimbangkan oleh hakim yang hanya memberikan pertimbangan

keberatan-keberatan mengenai hukum dan dalam perkara ini tidak ada

hukum yang dilanggar.

Periode ini ditandai dengan hadirnya investasi yang amat pesat di

Indonesia, baik dilakukan secara joint venture maupun melalui investasi dalam
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negeri. Pada periode inilah pemerintahan Orde Baru lebih menitikberatkan

ekonomi sebagai sektor utama dalam merintis pembangunan. Industrialisasi

sebagai jantung pemacu percepatan pembangunan dirintis agar mampu

sebagai "dewa" penyulap kemakmuran bangsa. Sayangnya arus industrialisasi

demikian tidak banyak kebijakan tentang pengelolaan dampak-dampaknya

kepada masyarakat luas. Maka terjadilah berbagai dampak yang berupa

pencemaran lingkungan, kerusakan hutan dan aset alam lainnya.

Selanjutnya di bidang konsumen semakin dikhawatirkan akan adanya

berbagai ekses yang merugikan masarakat berupa Man gencar yang kurang

sehat, produk-produk yang merugikan masyarakat, bukan saja di bidang

ekonomi tetapi menyangkut penyakit bahkan kematian oleh karena pengelo-

laan industri yang kurang menghiraukan standar-standar kesehatan.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya

pemberdayaan konsumen melalui pembentukkan undang-undang yang dapat

melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta

dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.20

Pada kurun inilah masyarakat konsumen kita semakin sadar akan

kepentingan dan hak-haknya untuk mendapatkan produk yang aman dan bebas

dari kecurangan-kecurangan para produsen. Organisasi konsumen berdiri

dengan nama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didirikan sesuai

dengan akta pendiriannya di hadapan Notaris GHS Lumban Tobing tanggal 11

Mei 1973.

20 C.S.T Kansil, Hukum Perusahaan indonesia, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001) h.
229
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YLKI boleh dikatakan mempunyai pengaruh yang cukup berarti dan

suaranya kemudian banyak dipertimbangkan pengambil keputusan di kala

menyangkut hal-hal yang merugikan konsumen baik yang menyangkut

kesehatan maupun nasib ekonomi rakyat seperti kenaikan harga, tarif listrik,

BBM, tol, telepon dan sebagainya.

Organisasi ini banyak memiliki cabang di seluruh Indonesia. YLKI

aktif sekali dalam seminar/diskusi baik secara nasional maupun internasional

dan sangat gigih memperjuangkan perlunya RUU tentang konsumen dan

hasilnya ialah diundangkannya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Masa ini boleh dikatakan sebagai kurun waktu yang paling progresif

bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Bukan saja karena kurun

sekarang, pembangunan Indonesia telah mencapai perkembangan yang

terpesat dari kurunkurun sebelumnya di mana sempat dicanangkan bahwa di

antara rentang kurun ini sempat dicanangkan era tinggal landas pada akhir

dekade 9oan pada masa rezim Soeharto21.

Tetapi dapat dicatat pula bahwa pada kurun waktu inilah mulai

nampak dampak-dampak dari kebijakan pembangunan periode sebelumnya

tatkala negara kita mencanangkan ekonomi industri kapitalis. Suara-suara

pencemaran lingkungan terdengar di mana-mana di penjuru pelosok,

kerusakan-kerusakan sumber-sumber alam terjadi di berbagai tempat dan di

bidang perlindungan konsumen semakin dirasakan bagaimana para produsen

tidak jarang menjadikan para konsumen sebagai objek keserakahan

ekonominya.

21 N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan....Op.Cit, h. 303.
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Ada tiga hal yang menandai kurun waktu ini, yakni22:

1. Bermunculan organisasi/lembaga swadaya masyarakat

Kurun ini tumbuh berbagai organisasi swadaya (LSM) di bidang

konsumen di seluruh Indonesia sebagai reaksi atas munculnya berbagai

problema sosial di bidang konsumen.

Mereka tampil pula dengan berbagai bidang khusus perlindungan

seperti dalam bidang konsumen perumahan, konsumen telepon, konsumen

transportasi, konsumen listrik, konsumen migas, konsumen obat-obatan.

Organisasi-organisasi semacam ini, selain yang sudah lama berdiri YLKI

di Jakarta, tampil umumnya di berbagai ibukota provinsi seperti Bandung,

Surabaya, Medan, Semarang, Palembang, Ujungpandang dengan variasi

aktivitas.

Seperti penelitian atau pengkajian tentang produk-produk yang

dipasarkan, aktif melakukan diskusi dan pendidikan dan penerangan

kepada masyarakat, melakukan kegiatan advokasi dan membuka kon-

sultasi hukum dalam hal perlindungan konsumen. Keaktifan organisasi

konsumen Indonesia dalam perjuangan konsumen, menjadikan dari

Indonesia terpilih, yakni Erna Witoelar sebagai Presiden International

Organization of Consumers Unions (IOCU)23.

2. Tumbuhnya Kebijakan hukum

Kurun ini ditandai pula dengan hadirnya kebijakan hukum dan

peraturan perundang-undangan cukup banyak diproduksi pada kurun masa

ini untuk melindungi konsumen dalam berbagai sektor. Terutama ialah:

22 Ibid.
23 N.H.T Siahaan, Op.Cit, h. 304.
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a. UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. UU No 3 Tahun 1982

tentang Wajib Daftar Perusahaan.

b. UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

c. UU No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU No 23 Tahun

1992 tentang Kesehatan

d. UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. UU No 7 Tahun 1996

tentang Pangan. UU No 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. - UU No

l0 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan.

e. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Kurun Kelahiran UUPK

Kurun ini merupakan kurun sejarah yang amat penting, dengan

lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK)24. Menurut Pasal 65, UU ini baru mulai berlaku satu

tahun sejak diundangkan.

C. Ruang Lingkup Hukum Konsumen

Ada sebagian pakar mengatakan bahwa hukum konsumen tergolong

sebagai cabang hukum ekonomi. Penggolongan demikian bisa dibenarkan

berhubung masalah yang diatur dalam hukum konsumen adalah mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa.

24 UU No 8 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 20 April 1999 melalui Lembaran
Negara No 42 Tahun 1999.
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Ada pula yang mengelompokkan hukum konsumen kepada hukum bisnis atau

hukum dagang, karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang dan

atau jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan.

Demikian pula digolongkan sebagai cabang dari hukum perdata disertai alasan

bahwa hubungan antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam

aspek pemenuhan barang dan atau jasa tersebut lebih merupakan hubungan-

hubungan hukum perdata belaka.

Akan tetapi terlepas dari klaim penggolongan cabang-cabang hukum

tersebut di atas, jika ingin menelusuri hukum konsumen maka akan ditemukan

berbagai ruang-ruang wilayah hukum yang berlainan satu sama lain yang

dapat menjadi kawasan hukum konsumen. Wilayah hukum tersebut dapat

dikelompokkan dalam tiga bidang. Ketiga bidang tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Bidang Hukum Privat

b. Bidang Hukum Publik

c. Bidang yang mencakup Hukum Privat dan Hukum Publik

Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum

privat adalah:

a. Hukum perdata, khususnya mengenai perikatan, yakni mengatur aspek-

aspek kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.

b. Hukum bisnis atau hukum perdata. niaga, khususnya mengenai

pengangkutan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), monopoli dan

persaingan usaha, asuransi, dan lain-lain.
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Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum

publik adalah:

a. Hukum pidana: kriminalisasi dalam berbagai ketentuan standar, isi,

takaran, label, etiket, pengelabuan dalam promosi, Man, lelang,

pencantuman klausul baku (perjanjian standar).

b. Hukum administrasi: ketentuan sanksi administratif.

c. Hukum tata usaha negara: kewenangan pejabat-pejabat perizinan,

pengawasan.

d. Kawasan hukum privat dan hukum publik yang dimasuki hukum

konsumen adalah:

e. Hukum Kesehatan/Hukum Kedokteran

f. Hukum Perbankan

g. Hukum Perumahan

h. Hukum Komunikasi/Pers

i. Hukum Asuransi

j. Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha

k. Hukum Industri

l. Hukum Lingkungan

Jika diamati, terlihat jelas betapa bidang-bidang hukum yang

merupakan kombinasi antara hukum privat dengan hukum publik begitu

banyak cabangnya. Hal itu menandakan bahwa baik hukum publik maupun

hukum privat lebih banyak terkodifikasi dalam KUHP, KUHPerdata,

KUHDagang. Sementara itu jika diamati, perkembangan demi perkembangan

hingga kita kini memasuki globalisasi, sudah tidak memungkinkan kodifikasi
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tersebut mampu menampung perkembangan tersebut. Perkembangan demikian

mengakibatkan timbulnya ekstensifikasi hukum-hukum baru secara pesat,

seperti terdapat dalam bidang ini tersebut di atas.

Tampaknya dengan melihat trend yang demikian, sistem kodifikasi

tidak bisa dikembangkan atau dipertahankan lagi, karena pola-pola perubahan

tidak akan bisa dikejar oleh hukum melalui sistem kodifikasi. Menurut

Mariam Darus25," pembaruan hukum dapat dicapai lewat sistem kompilasi,

khususnya di bidang hukum ekonomi, dimana hal itu dilakukan berdasarkan

sistem.

D. Posisi Konsumen

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara

internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB,

No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang guidelines for consumer Protection,

dan dengan adanya guidelines for consumer Protection ini berangsur-ansur

mulai membuka mata pemerintah berbagai negara tentang praktik-praktik

ketidakadilan yang dialami konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi yang

secara yuridis, dalam penyelesaian sengketa konsumen sulit dilaksanakan.26

Kenyataan menunjukkan, beragam faktor penting sebagai penyebab

lemahnya konsumen. Menurut hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN), faktor-faktor yang melemahkan konsumen adalah27:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.

25 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di
Indonesia, (Bandung: Alumni, 1981).

26 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Serta  Kendala Implementasinya, (Jakarta : Kencana,2008), h. 2

27 N.H.T. Siahaan, Op.Cit, h. 42.
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2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat

belum tahu akan hak-hak dan kemana haknya disalurkan jika mendapatkan

kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewaj arnya.

3. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang

mempunyai kemauan menuntut hakhaknya.

4. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan.

5. Posisi konsumen yang lemah.

Kalau diamati dalam pola sosial yang terjadi, faktor-faktor tersebut di

atas dapat ditambahkan dalam wujud berikut ini28:

1. Politik pembangunan di negara kita lebih meleluasakan pelaku usaha,

berupa melonggarkan norma-norma hukum dalam penerapan dan

pentaatan hukum konsumen.

2. Tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-putusannya, di mana

kerap terjadi perbedaan putusanputusan pengadilan dalam kasus-kasus

yang serupa.

3. Sistem hukum kita masih belum banyak menjamah dan merumuskan

kebijakan untuk melindungi konsumen.

4. Tarik-menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang

bukan konsumen, pihak mana memiliki akses kuat dalam pelbagai lini,

tidak terkecuali kepada pengambil keputusan. Figur ini secara sosiologis

berada di luar jangkauan hukum.

28 Ibid
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Undang-Undang ini dilengkapi dengan berbagai paket peraturan

pelaksanaannya, yakni:

a. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan

Konsumen Nasional (BPKN); Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Perlindungan

Konsumen;

b. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat;

c. Keputusan Presiden No 9o Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Medan, Palembang, Jakarta Pusat,

Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya dan

Makassar.

Mengingat usia UU dan berbagai peraturan pelaksanaannya tersebut

yang masih muda, maka berbagai kalangan seperti instansi perdagangan, per-

industrian, kesehatan dan instansi terkait lainnya, para relawan konsumen

(LSM), kelompok advokasi konsumen, masih sangat dituntut aktivitasnya

untuk mensosialisasi dan mengimplementasikannya, sehingga kelihatan

dayagunanya di tengah masyarakat.

Dengan adanya lembaga hukum ini, membawa konsekuensi bahwa

produsen indonesia harus dapat menghasilkan produk-produk berkualitas agar

dapat bersaing dipasar global. Hal ini makin penting dengan telah

diratifikasinya Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdaganggan Dunia

(WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dalam bagian Persetujuan WTO
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tentang Hambatan Teknis dalam Perdaganggan diatur mengenai cara-cara

proses dan produksi yang berhubungan dengan ciri khas dari produk-produk

itu sendiri yang harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh

lembaga-lembaga standardisasi. Menurut johannes Gunawan, tujuan utama

dari dunia hukum memperkenalkan product liability adalah:

a. Memberi perlindungan kepada konsumen (consumer protection)

b. Agar terdapat pembebanan risiko yang adil antara produsen dan konsumen

(a fair apportionment of risk betwween producers and consumer).29

Dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip tanggung jawab

produk  (product  liability),  yaitu  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang

diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu  produk  atau  jasa yang

berkenaan dengan barang-barang konsumsi. Termasuk dalam pengertian

produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara

keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen suku cadang.

Dengan adanya prinsip tanggung jawab tersebut, tanggung jawab yang

akan  di  bahas  disini  adalah  tanggung  jawab  provider  mengenai adanya

gangguan  signal,  masalah  koneksi,  masalah  quota  yang  tidak sesuai dan

perlindungan terhadap aksi penyedotan pulsa.

Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

tentang Telekomunikasi, jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi

untuk memenuhi  kebutuhan  bertelekomunikasi  dengan  menggunakan

jaringan telekounikasi. Selanjutnya, menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang

29 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op Cit., h. 99
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Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara

telekomunikasi  adalah  perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah,

badan usaha miliki negara, badan usaha  milik  swasta,  instansi  pemerintah

dan  instansi  pertahanan keamanan negara.

Di samping itu telekomunikasi saat ini juga sudah menjangkau sampai

ke desa-desa, dengan menggunakan tower yang sudah canggih sehingga dapat

menyalurkan telekomunikasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan

masyarakat saat ini. Oleh karena itu setiap usaha telekomunikasi secara terus

menerus memperbaiki sistem jaringan, agar masyarakat dapat

menggunakannya dengan nyaman.

Namun dalam kenyataannya usaha telekomunikasi juga dapat

merugikan konsumen atau pelanggan, karena kerusakan kartu prabayar yang

sudah menggunakan kuota tetapi setelah dipakai tibab-tiba pulsanya tidak ada.

Di samping itu juga sinyal atau jaringan yang kurang bagus membuat

pengguna atau konsumen menjadi terganggu.

Terlebih lagi para pengusaha yang setiap hari menggunakan telepon

untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya, ketika pengguna kartu prabayar

mengalami kemacetan atau jaringan yang tidak bagus sehingga dapat

mengganggu aktivitas bisnis yang perkembangannya didukung oleh

komunikasi dengan menggunakan telekomunikasi.


