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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang di dunia ini pastilah merupakan konsumen atas suatu produk 

barang atau jasa. Dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen No. 8 Tahun 1999, Konsumen memiliki beberapa hak dan 

kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Perlindungan 

terhadap konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting, karena seorang 

konsumen memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Oleh karenanya, 

beberapa perusahaan berkomitmen untuk memberikan suatu produk atau jasa 

dengan kualitas terbaik, memberikan perlakuan secara adil dalam setiap 

transaksi, memelihara dan memajukan kesehatan dan lingkungan konsumen 

secara sehat dengan produk yang ditawarkan, dalam aspek periklanan dan 

promosi menghormati martabat manusia, dan menghormati integritas kultur 

dan budaya yang berlaku pada perilaku konsumen.
1
 Namun sering kali 

konsumen merasa dirugikan dan tidak mendapat perlindungan sesuai dengan 

tujuan Undang-Undang di atas yang diakibatkan persaingan usaha dibidang 

produk barang atau jasa. 

Orientasi pemasaran saat ini adalah menuju pada pemasaran global. 

Orientasi pemasaran global pada dasarnya dapat merubah berbagai konsep, 

                                                             
1 Budi Untung. 2012, “Hukum dan Etika Bisnis”, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 
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cara pandang dan cara pendekatan mengenai banyak hal termasuk marketing.
2
 

Saat ini kegiatan perdagangan yang sedang marak diperbincangkan adalah 

kegiatan bisnis menggunakan system penjualan langsung (Direct Selling/DC) 

atau penjualan berjenjang (Multi Level Marketing/MLM) yang mulai marak 

sejak awal krisis moneter 1997/1998 hingga saat ini.
3
 Banyak dari sebagian 

orang yang sudah menjadi pekerja kantor, Pegawai Negeri Sipil, guru, dan 

profesi lainnya, juga mempunyai pekerjaan sampingan di bidang wiraswasta 

khususnya bisnis Multi Level Marketing ini.. Mereka yang bekerja sebagai 

pegawai negeri dan sekaligus memiliki sampingan sebagai wisrausaha 

menganggap bahwa dengan berwirausaha akan mendapatkan penghasilan 

tambahan yang dapat menambah gaji pokok dan sekaligus tabungan bagi 

masa pensiun nantinya. Dari hasil penelitian Badan Statistik Nasional, tercatat 

terjadi peningkatan 3% pada usia kerja Tahun 2010-2011. Dari hasil 

penelitian tersebut, disinyalir peningkatan terjadi karena banyak dari 

masyarakat Indonesia menjadi wirausaha yang dimana hal ini menciptakan 

lapangan pekerjaan dan juga mengurangi angka tingkat pengangguran di 

masyarakat. Ibu negara Ani Yudhoyono bersama Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengunjungi stand pameran saat Gerakan Kewirausahaan 

Nasional 2012 di Smesco, Jakarta, Kamis (8/3). Menurut Kementerian 

Koperasi dan UKM, dalam tempo 1 tahun kewirausahaan mengalami 

                                                             
2 Henny Sekartati.2007.Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui Multi 

Level Marketing (studi kasus pada Perusahaan MLM ELEKEN).Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara Medan 2007.Hal. 2 
3 Serfianto D.(et.all.). 2011, “Multi level Marketing Money Game & Skema Piramida”, 

Cetakan Pertama, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 1 
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peningkatan 0,45 persen menjadi 1,56 persen. BPS mencatat sudah ada 3,744 

orang wirausaha.
4
 Hal ini sejalan dengan visi dari pemerintah pusat yang 

mulai diumumkan lewat media masa beberapa bulan ini, untuk menggalakkan 

setiap individu yang sedang ingin atau akan mencari pekerjaan untuk menjadi 

wiraswasta. Pemerintah beranggapan dengan banyaknya individu yang 

menjadi wiraswasta, maka mereka juga ikut membantu pemerintah dengan 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan menciptakan lapangan 

pekerjaan di tempat usaha yang mereka dirikan.Para wirausahawan ini dapat 

pula orang perorangan, namun tidak jarang pula beberapa dari mereka 

bergabung dalam satu kelompok untuk membentuk sebuah badan usaha yang 

provit orientet. 

Pada dasarnya akibat dari semakin banyaknya orang-orang yang 

berbisnis dengan cara MLM/DC ini adalah karena banyaknya pengangguran 

dan krisis ekonomi pada masa Reformasi, mereka menganggap bahwa dengan 

bergabung dalam bisnis ini akan mendatangkan keuntungan besar dalam 

waktu singkat dengan modal yang relative kecil. Dalam system MLM/DC ini 

terdapat dua lembaga yang berwenang untuk menerbitkan surat ijin serta 

organisasi yang mewadahi para pengusaha MLM/DC. 

Setiap orang perorangan atau badan hukum yang akan melakukan bisnis 

dengan menggunakan sistem MLM/DC ini maka mereka harus mengajukan 

permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) kepada BKPM, 

setelah itu mereka juga harus terdaftar dalam keanggotaan Asosiasi Penjualan 

                                                             
4 Sadly Rachman, ”Gerakan Wirausaha Nasional”, www.republika.co.id; dikutip 08 Maret 

2012 

http://www.republika.co.id/
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Langsung Indonesia (APLI). Seseorang tidak dapat dikatakan sah dan 

berkekuatan hukum tetap apabila pihaknya hanya terdaftar sebagai anggota 

APLI saja, jadi mereka harus memiliki SIUPL dan terdaftar dalam APLI. 

Dengan adanya kondisi dimana semakin banyaknya individu atau 

kelompok yang menjadi pelaku usaha, kedudukan pelaku usaha dan 

konsumen dapat menjadi tidak seimbang.
5
 Konsumen menjadi obyek aktivitas 

bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha 

melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang 

merugikan konsumen.  

Pada tahun 2007 pernah dilakukan sebuah penelitian mengenai 

perlindungan hukum bagi konsumen yang disusun oleh Henny Sekartati 

dengan Judul Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi 

Melalui Multi Level Marketing (studi kasus pada Perusahaan MLM ELKEN) 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Pada peneliti terdahulu 

menggunakan KEPMENPERINDAG RI No. 73/MPP/KEP/3/2000 sebagai 

landasan hukum dalam penelitiannya, sedangkan pada peneliti sekarang 

menggunakan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu PERMENDAG 

RI No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Sistem Penjualan Langsung sebagai 

landasan hukum. Selain itu pada tahun 2009 banyak terdapat keluhan atas 

barang yang dibeli oleh Konsumen pada PT. Sophie Martin. Para konsumen 

mengeluhkan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang 

ditawarkan di catalog. Pihak PT. Sophie Martin dalam kasus ini sering kali 

                                                             
5  Adrian Sutedi. 2008.  “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. 

Ghalia Indonesia. Bogor. Hal 1 
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tidak memberikan penggantian atau ganti rugi atas barang yang tidak sesuai 

dengan catalog, sehingga hal ini merupakan pelanggaran hak atas konsumen 

untuk mendapatkan ganti rugi.Oleh karena adanya beberapa kasus di 

lapangan tersebut serta adanya peraturan tentang sistem penjualan langsung 

yang terbaru,maka peneliti yang sekarangmembuat penelitian denganjudul 

TUNJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KONSUMEN DALAM PRAKTEK JUAL BELI MULTI LEVEL 

MARKETING (Studi di PT. Sophie Paris Indonesia Cabang Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen sudah memberikan perlindungan hak kepada para konsumen 

yang melakukan transaksi Multi Level Marketing pada PT. Sophie Paris 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Sophie Paris Indonesia terhadap para 

konsumen yang mengalami kerugian akibat poduk yang dibeli? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis 

Multi Level Marketing pada PT. Sophie Paris Indonesia. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab yang diberikan pihak PT. 

Sophie Paris Indonesia kepada Konsumen yang mengalami kerugian. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi 

pengembangan keilmuan Hukum khususnya konsentrasi Hukum Bisnis 

Mata Kuliah Hukum Dagang. Selain itu hasil penelitian ini dapat 

memperluas pengetahuan mengenai aspek hukum dan manajemen dunia 

bisnis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan 

Kesajarnaan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi pihak yang terjun di bidang marketing, hasil penulisan ini dapat 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai manajemen dan 

membangun bisnis Multi Level Marketing. 

c. Bagi masyarakat umum, hasil penulisan ini dapat menjadi sumber 

rujukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi 

konsumen dalam sistem Multi Level Marketings. 

 

E. Metode Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu studi 

lapangan (Socio Legal Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat 

dan metode yang kedua adalah studi kepustakaan (Library Research). 
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Berkenaan dengan metode penelitian studi lapangan, penelitian dilaksanakan 

pada salah satu kantor cabang Perusahaan Sophie Paris Indonesia di Kota 

Malang. Sedangkan metode studi kepustakaan yang digunakan pada 

penelitian ini mengacu kepada bahan-bahan bacaan berupa  buku-buku 

terutama yang membahas tentang Hukum Perlindungan dan Multi Level 

Marketing serta penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal yang 

terkait.  

1. Pemilihan Lokasi Penelitian 

Lokasi peneitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan 

penelitian guna mendapatkan informasi dan bahan-bahan yang akurat 

adalah pelaku usaha yang menggunakan sistem penjualan Multi Level 

Marketing di Kota Malang. Penelitian di lokasi tersebut dengan dasar 

pertimbangan penulis bahwa semakin maraknya pelaku usaha di Kota 

Malang yang menggunakan sistem penjualan Multi Level Marketing. 

Selain itu pelaku usaha yang menerapkan sietem Multi Level Marketing 

ini memiliki banyak konsumen. Perusahaan yang dipilih penulis adalah 

PT. Sophie Martin yang dimana perusahaan tersebut memiliki konsumen 

dan mitra usaha yang cukup banyak khususnya di kota malang.Selain itu 

pada PT. Sophie Martin ini sering terdapat beberapa complain tentang 

barang yang dijual. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut, penulis 

memilih PT. Sophie Martin menjadi obyek penelitian kali ini. 
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2. Jenis Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan 

kedalam dua jenis, antara lain : 

1. Data Primer 

Dalam jenis data primer terdapat 2 macam hasil data yang akan 

diperoleh,yaitu hasil wawancara dengan responden dan dokumen-

dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara dengan responden secara langsung dengan 

pertanyaan tidak terstruktur, sedangkan dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait dengan permasalahan yang 

diteliti dapat berupa salah satunya adalah jumlah konsumen atau lokasi 

mitra usaha PT. Sophie Paris Indonesia yang tersebar di Kota Malang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara 

mengutip, mempelajari dan menelaah dari buku-buku referensi, 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul, hasil 

penelitian terdahulu, pendapat, artikel, internet dan sumber-sumber 

lainnya yang terkait dengan masalah yang dibahas, antara lain : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32-MDAG-PER-8-2008 

Tentang Penjualan Langsung 
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4. Peraturan perusahaan PT. Sophie Martin 

5. Data-data terkait dengan sistem penjualan Multi Level 

Marketing 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a) Interview atau wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

responden. Menurut Stewart dan Cash, wawancara merupakan sebuah 

interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, 

tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.
6
 Teknik 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang 

dilakukan secara bebas terkontrol artinya wawancara dilakukan secara 

bebas. Sehingga data yang diperoleh adalah data yang luas dan 

mendalam, tetapi masih memperhatikan unsur terpimpin yang 

memungkinkan masih terpenuhinya prinsip-prinsip komparabilitas 

dan reliabilitas secara langsung dapat diarahkan dan memihak pada 

persoalan-persoalan yang diteliti. Walaupun draft wawancara 

digunakan dalam wawancara ini, akan tetapi dalam pelaksanaannya 

wawancara dibuat bervariasi dan disesuaikan dengan situasi yang ada, 

sehingga tidak kaku. Di samping itu peneliti juga menggunakan teknik 

recall (ulangan) yaitu menggunakan pertanyaan yang sama tentang 

                                                             
6  Haris Herdiansyah. 2010.  “Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial”. 

Salemba Humanika. Jakarta. Hal 119 

http://contohskripsi-makalah.blogspot.com/2012/09/jenis-wawancara-peneltian-kualitatif.html
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suatu hal. Ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian jawaban dari 

responden.  

Pengertian Responden berasal dari kata  „respon‟ (penanggap) 

yaitu orang yang menanggapi.
7
 Dalam sebuah penelitian, responden 

adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang 

sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam 

bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab 

wawancara. Apabila hasil jawaban pertama dan selanjutnya sama, 

maka data dapat disebut sudah final.  

b) Penentuan Populasi dan Sample 

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala 

atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola 

sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau 

karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.
8
 

Sedangkan Sample merupakan sebagian dari populasi atau yang 

mewakili populasi secara representative. Untuk teknik penetapan 

sample dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik 

Purposiseful Sampling. Teknik tersebut merupakan teknik dalam 

Snow Ball Sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki 

oleh subjek yang dipilih. Ciri-ciri yang dipilih tersebut sesuai dengan 

                                                             
7
 Tiyo Widodo. Istilah-Istilah Dalam Penelitian Ilmiah. 

http://edukasi.kompasiana.com/2011, diakses tanggal 1 November 2012. 
8 Bahder Johan Nasution. 2008.  “Metode Penelitian Ilmu Hukum”. Mandar Maju. 

Bandung. Hal 145 

http://edukasi.kompasiana.com/2011
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tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu di PT. Sophie Paris 

Indonesia. 

PT. Sophie Paris Indonesia yang merupakan obyek penelitian 

dari penelitian kali ini memiliki struktur keorganisasian yaitu 

Perusahaan Pusat, Distributor, dan Konsumen. Penulis kali ini akan 

melakukan penelitian di Distributor PT. Sophie Paris Indonesia yang 

berada di Kota Malang. Adapun penentuan responden dan sample 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Populasi dan Sample Lokasi 

Popuasi dari lokasi penelitian adalah seluruh Distributor PT. 

Sophie Paris Indonesia di Kota Malang. Sedangkan untuk sample 

dari penelitian ini ditentukan dengan cara Snow Ball Sampling 

(Sampling Bola Salju). Teknik sampling bola salju terkadang dapat 

berkembang menjadi lebih dalam dan lebih luas dari yang 

ditentukan sebelumnya.
9
 Dalam situasi tertentu, jumlah subyek 

penelitian yang terlibat menjadi bertambah karena subjek penelitian 

yang telah ditentukan sebelumnya kurang memberikan informasi 

yang mendalam atau pada situasi tertentu tidak memungkinkan 

peneliti untuk mendapatkan akses kepada sumber, lokasi, atau 

subjek yang hendak diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih salah 

satu Distributor PT. Sophie Paris Indonesia di Kota Malang untuk 

memberikan informasi mengenai distributor-distributor lain yang 

                                                             
9  Haris Herdiansyah. Op. Cit. Hal. 110 
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ada di Kota Malang. Dengan cara tersebut maka penulis akan 

mengumpulkan data-data yang lebih banyak lagi. 

2. Responden  

a) Responden Distributor 

Dalam hal ini, responden untuk distributor merupakan 

populasi sekaligus sample dari penelitian. Sehingga seluruh 

distributor PT. Sophie Paris Kota Malang yang ditentukan 

melalui cara Snow Ball Sampling merupakan responden dari 

Distributor. 

b) Responden Konsumen  

Responden untuk Konsumen merupakan para konsumen 

yang mengalami kerugian akibat membeli produk pada PT. 

Sophi Paris Indonesia melalui beberapa distributor yang tersebar 

di Kota Malang.  

c) Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui teknik ini dimaksudkan untuk 

melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan 

observasi. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang 

diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan 

sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai 

dengan penelitian, dan data tertulis lainnya. 

 

 

http://contohskripsi-makalah.blogspot.com/2012/03/pengertian-penelitian-dan-masalah.html
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d) Kepustakaan  

Studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data 

dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-

undangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan 

permasalahan yang ditelitiyaitu : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32-MDAG-PER-8-

2008 Tentang Penjualan Langsung, dan 

4. Sumber-sumber lain yang berhubungan dengan obyek 

penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan 

pengolahan data deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.
10

 Sehingga dalam 

menganalisa data, penulis akan menganalisa hasil data yang diperoleh baik 

melalui wawancara atau dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi 

penelitian untuk memberikan hasil yang seteliti mungkin tentang 

perlindungan hukum bagi konsumen dalam sistem jual beli Multi Level 

                                                             
10  Ibid.Hal. 9 
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Marketing pada PT. Sophie Martin cabang Malang. Data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen di lokasi penelitian, dianalisa 

dengan teliti yang kemudian digunakan untuk mendapatkan sebuah 

kesimpulan. Kesimpuan yang dihasilkan tersebut selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 39 

Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32-MDAG-PER-

8-2008 Tentang Penjualan Langsung.  

 

F. Rencana Sistematika Penlisan 

1. BAB I  : Pendahuluan. 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan hukum, dan metode penulisan hukum, 

serta juga sistematika penulisan hukum. 

2. BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang 

meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-

bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan 

kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku, terkait dengan Perlindungan Konsumen 

dan Sistem Multi Level Marketing. 
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3. BAB III  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan dan memaparkan Undang-

Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dalam memberikan perlindungan 

kepada para konsumen yang melakukan transaksi 

Multi Level Marketing di Indonesia dan penjelasan 

mengenai analisa dampak secara yuridis terhadap 

para konsumen yang mengalami kerugian akibat 

transaksi jual beli secara langsung dari PT. Sophie 

Martin yang menggunakan sistem penjualan multi  

level marketing. 

4. BAB IV   : Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari 

seluruh hasil penulisan hukum pada Bab III, saran-

saran, dandilanjutkan dengan daftar pustaka yang 

dijadikan sumber rujukan penulisan hukum. 

 

 

 

 

 

 


