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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Sanitasi 

1. Pengertian Sanitasi 

Produk perikanan merupakan suatu produk yang berkaitan dengan proses 

yang akan bermuara pada jaminan mutu. Jaminan mutu ini merupakan 

prasyarat mutlak bagi produk perikanan, apalabila jika produk yang 

bersangkutan akan diekspor ke luar negeri, sebab hampir semua negara-negara 

di Eropa dan Amerika Serikat telah menentukan pula mengenai standar 

jaminan mutu bagi produk perikanan yang akan masuk ke negaranya. Selain 

itu, bagi produk perikanan yang akan menjadi konsumsi di dalam negeri, maka 

jaminan mutu tetap dipertahankan karena akan menjadi konsumsi masyarakat, 

sehingga sangat wajar jika tetap dipantau hasil produk ikan tersebut.13 

Maka dengan demikian dalam berbagai perundang-undangan 

mewajibkan para pelaku usaha dibidang pangan dan perikanan untuk 

melaksanakan sanitasi dan higiene, guna menjamin mutu dari bahan pangan 

termasuk ikan. Hal tersebut secara umum di atur dalam ketentuan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 

menyebutkan bahwa : 

1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan 

risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, 
                                                             
13 Supriadi dan Alimuddin. 2011. Hukum Perikanan Di Indonesia. Sinar Grafika. Palu. Hal. 231 
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sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan 

terjamin; 

2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, 

penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib : 

a. Memenuhi persyaratan sanitasi; dan 

b. Menjamiin keamanan pangan, dan/atau keselamatan manusia. 

Amanat yang tersirat dalam ketentuan diatas adalah mewajibkan setiap 

pelaku usaha yang berhubungan dengan pangan wajib melaksanakan sanitasi 

dan higiene guna menjaga dan menjamin keselamatan dan keamanan manusia 

yang mengkonsumsi pangan tersebut. 

Pengertian sanitasi yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2012 Tentang Pangan tercantum pada Pasal 1 Ayat 30, yang 

menyatakan bahwa, “ sanitasi pangan adalah upya untuk menciptakan dan 

mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari 

bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain”. 

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 12 Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 

memberikan pengertian tentang higiene adalah upaya dan persyaratan yang 

diperlukan untuk mengendalikan bahaya dan memastikan aman bagi konsumsi 

manusia bila dikonsumsi sesuai tujuan penggunaan. 

Sedangkan pengertian sanitasi menurut Azrul Azwar dalam artikel 

hygiene sanitasi yang dikutip oleh Ain Jie dan ditulis ulang oleh Eka Irdianty 

mengatakan bahwa, sanitasi mempunyai pengertian cara yang dilakukan 
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masyarakat dalam pengawasan yangmenitik beratkan pada pengawasan 

berbagai faktor lingkungan yang berkemungkinan dapat mempengaruhi derajat 

kesehatan masyarakat.14 

Menurut Rusmali dan dikutip oleh Alvi Rahmah sanitasi adalah suatu 

usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh 

kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak 

perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup. Sanitasi juga 

membantu mempertahankan biologi sehingga polusi berkurang dan membantu 

melestarikan hubungan ekologi yang seimbang.15 

Dalam hal bahan pangan berupa ikan, Sanitasi dan higienitas memegang 

peranan penting dalam kegiatan perikanan karena berpengaruh langsung 

terhadap hasil tangkapan. Sifat dasar hasil tangkapan yang mudah busuk 

membuatnya membutuhkan penanganan khusus. Selain itu alur kegiatan 

perikanan yang memerlukan waktu relatif lama, mulai dari kegiatan 

penangkapan, pendaratan, pemasaran, dan pendistribusian hasil tangkap 

membuat aspek sanitasi dan higienitas membutuhkan perhatian yang lebih 

besar.16 

                                                             
14 Eka Irdianty. 2011. Studi Deskriptif Sanitasi Di Tempat Pelelangan Ikan Lempasing Teluk 
Betung Bandar Lampung (Karya Ilmiah Skripsi). Fakultas Kesehatan Masyarakat. Depok. Hal.9 
15 Varena Faubiany. 2008. Kajian Sanitasi Di Tempat Pendaratan Dan Pelelangan Ikan 
Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Ikan 
Didaratkan(Karya Ilmiah Skripsi). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor. Hal. 13 
16 Alvi Rahmah. 2010. Sanitasi Dan Higienitas Serta Dampaknya Terhadap Mutu Ikan Pelabuhan 
Perikanan Pantai Lampulo Banda Aceh (Karya Ilmiah Skripsi). Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan IPB. Bogor. Hal.4 
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Sanitasi sangat penting dan diperlukan dalam pengelolaan ikan hasil 

tangkapan, pengertian pengolahan atau pengelolaan ikan dalam peraturan 

perundang-undangan adalah : 

Pasal 1  ayat 7 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 

perikanan memberikan definisi pengelolaan perikanan adalah semua upaya, 

termasuk proses yang terintergrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, 

perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan 

dibidang perikanan, yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan 

produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 

Pasal 1 ayat  14 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai 

Tambah Produk Hasil  Perikanan, menyatakan pengolahan ikan adalah 

rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi 

produkakhir untuk dikonsumsi manusia. 

Dalam Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

Per19/Men/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan, menyatakan bahwa pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut 

pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan 

sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. 

Dalam BAB I Huruf D angka 1 Keputusan Menteri Kelautan Dan 

Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan 
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Distribusi, juga memberikan pengertian pengolahan adalah rangkaian kegiatan 

dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk 

menjadi konsumsi manusia. 

Jangka waktu yang cukup lama ini dapat menurunkan mutu apabila hasil 

tangkapan tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, jika semua kegiatan 

perikanan yang dilakukan tidak memperhatikan faktor sanitasi dan higienitas 

maka mutu hasil tangkapan akan menjadi lebih cepat busuk. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai 

Tambah Produk Hasil Perikanan, memberikan beberapa standar yang harus 

dipenuhi agar mutu hasil perikanan tetap terjamin, antara lain yaitu : 

a. Stabdar higienis teknik penanganan, dan teknik pengolahan 

1. Menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri, jasada 

renik patogen dan bahaya fisik dan kimia 

2. Pengolahan dilakukan pada lingkungan termasuk ruang pengolahan 

yang higenis 

3. Sumbberdaya manusia yang melakukan tidak sedang mengidap 

penyakit yang dapat mengontaminasi produk pengolahan ikan; dan 

4. Panduan penerapan higienis 

b. Standar mutu produk 

1. Harus memenuhi kriteria keamanan hasil perikanan; 

2. Memiliki kandungan gizi yang baik untuk produk pengolahan ikan; 
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3. Memenuhi standar perdagangan nasional untuk produk pengolahan 

ikan yang beredar didalam negeri; dan 

4. Memenuhi standar negara tujuan ekspor atau standar internasional 

untuk produk pengolshsn ikan yang akan diekspor. 

c. Standar sarana dan prasarana 

1. Menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan anti karat, tidak 

menyerap air, dan mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan 

kontaminasi; dan 

2. Menggunakan peralatan yang higienis 

3. Lokasi bangunan berada dilingkungan yang tidak tercemar, 

4. Bangunan harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang 

memenuhi persyaratan higienis; dan 

5. Bangunan harus dipelihara dan dibersihkan secara higienis. 

d. Standar metode pengujian, harus memenuhi standar pengujian paling 

sedikit meliputi : 

1.   Jenis alat, bahan atau media, dan reagensia uang akan digunakan 

2.   Teknik dan prosedur pelaksanaan pengujian; dan 

3.    Analisis data dan penyajian hasil pengujian 

Sedangkan untuk standar awak kapal dan pekerja pada unit pengumpul 

hasil perikanan tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi 

pada BAB II, yang menyatakan bahwa : 
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a. Awal kapal yang menangani hasil perikanan harus memenuhi persyaratan : 

1. Harus sehat, tidak sedang mengalami luka, tidak menderita penyakit 

menular atau menyebarkan kuman penyakit menular, dan dilakukan 

pemeriksaan kesehatan secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali 

dalam setahun  

2. Menggunakan pakaian yang bersih dan tutup kepala sehingga 

menutupi rambut dengan sempurna 

3. Mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan 

4. Tidak diperbolehkan merokok, meludah, makan dan minum diarea 

penanganan dan penyimpanan ikan. 

b. Pekerja 

1. Pekerja yang melakukan kegiatan penanganan hasil perikanan harus 

sehat, tidak sedang mengalami luka, tidak menderita penyakit menular 

atau menyebarkan kuman penyakit menular 

2. Menggunakan pakaian dan perlengkapan kerja yang bersih dan tutup 

kepala sehingga menutupi rambut secara sempurna 

3. Mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan 

4. Tidak diperbolehkan merokok,meludah, makan danminum diarea 

penanganan produk 

5. Pekerja yang menangani produk tidak diperbolehkan menggunakan 

asesoris, kosmetik, obat-obatan luar, atau melakukan tindakan yang 

dapat mengontaminasi produk. 
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2. Jenis-jenis Sanitasi 

Menurut Reksosubroto yang dikutip oleh Eka Irdianty, sanitasi ditempat-

tempat umum dapat dikelompokan menjadi beberapa, yaitu : 

a. Sanitasi restoran; 

Menurut Reksosubroto yang di kutip oleh Eka Irdianty mengatakan, 

dalam menjalankan fungsinya, restoran juga perlu adanya pengawasan 

dalam sanitasi. Dalam sanitasi restoran, pengawasan ini dititikberatkan 

pada sanitasi makanan, kebersihan peralatan makan dan minum, serta 

kebersihan pegawai-pegawai restoran tersebut.17 

b. Sanitasi hotel; 

Sanitasi pada hotel menitik beratkan pada : 

1. Room sanitation 

2. Food sanitation 

3. Insect and rodent control 

c. Sanitasi pasar; 

Pasar mempunyai peranan yang paling penting dalam hal penularan 

penyakit kepada manusia. Pasar yang kurang memperhatikan 

kebersihannya dapat menularkan berbagai penyakit dan dapat merupakan 

sumber perkembangbiakan vektor-vektor  penyakit. Penyakit yang paling 

sering ditularkan dipasar antara lain melalui : 

1. Dropet infection (TBC, Influenza) 

2. Direct contact (penyakit kulit) 

                                                             
17 Eka Irdianty. Op.Cit. Hal 10 
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3. Indirect contact ( melalui makanan, minuman, alat-alat warung 

makan) 

3. Fasilitas Dasar Sanitasi 

Sanitasi pada umumnya terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu air bersih, 

jamban sehat, saluran pembuangan air limbah, dan tempat pembuangan 

sampah :18 

a. Jamban 

Menurut Departemen Kesehatan RI yang dikutip oleh Eka Irdianty, 

persyaratan kesehatan sarana pembuangan kotoran manusia adalah sebagai 

berikut : 

1) Tidak mencemari tanah permukaan; 

2) Bebas dari serangga; 

3) Tidak menimbulkan bau dan nyaman untuk digunakan 

4) Aman digunakan oleh pemakai; 

5) Mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakai; 

6) Terdapat tempat sampah 

b. Air bersih 

Menurut Deparetemen Kesehatan RI yang kutip oleh Eka Irdianty, 

untuk pemenuhan air bersih tersebut maka ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam penyediaan tersebut, adalah : 

1) Mengambil air dari sumber air bersih 

                                                             
18 Ibid.  Hal. 12 
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2) Mengambil dan menyimpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup, 

serta menggunakan gayung untuk mengambil air dari kontainer 

3) Memelihara dan menjaga sumber air dari pencemaran oleh binatang, 

anak-anak, an sumber pencemar. Jarak sumber air bersih dari sumber 

pengotoran sebaiknya lebih dari 10 meter. 

c. Saluran pembuangan air limbah 

Menurut Departemen Kesehatan yang dikutip oleh Eka Irdianty, 

persyaratan kesehatan sarana pembuangan air limbah (SPAL) adalah 

sebagai berikut : 

1) Tidak mencemari air tanah dan air 

2) Tidak menimbulkan sarang nyamuk dan jalan tikus 

3) Tidak menimbulkan kecelakaan 

4) Tidak menimbulkan bau dan gangguan pemandangan. 

d. Tempat pembuangan sampah 

Sampah dapat didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat terdiri 

dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus 

dikelola agar tidak membahayakan lingkungan sekitarnya19 

Selain fasilitas sanitasi pada umumnya, di tempat pelelangan ikan juga 

mempunyai fasilitas dasar sanitasi yang harus diperhatikan, agar tidak 

memberikan cemaran pada ikan.  Fasilitas-fasilitas  tersebut adalah : 

                                                             
19 Ibid. Hal. 20 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013 BAB II Huruf C, tempat pelelangan ikan harus 

memenuhi persyaratan : 

1) Saluran pembuangan air 

2) Saluran pembuangan limbah cair 

3) Tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan 

pengering sekali pakai 

4) Toilet 

5) Fasilitas pasokan air bersih atau air laut bersih 

6) Penampungan pengelolaan limbah 

4. Sumber-sumber Pencemaran 

Menurut Effendi yang dikutip oleh Varenna Faubiany, bahan pencemar 

(polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang 

berasal dari alam itu sendiri yang memasuki tatanan ekosistem sehingga 

mengganggu peruntukan ekosistem tersebut. Berdasarkan cara masuknya 

kedalam lingkungan, polutan dikelompokan menjadi dua, yaitu polutan 

alamiah dan antropogenik. Polutan alamiah adalah polutan yang memasuki 

suatu lingkungan secara alami. Adapun polutan antropogenik adalah polutan 

yang masuk ke badan air akibat aktivitas manusia.20 

Sumber-sumber pencemaran dipelabuhan perikanan pada umumnya 

berasal dari aktivitas manusia, seperti sampah sisa pembongkaran dan 

                                                             
20 Varenna Faubiany. Op. Cit. Hal. 15 
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pelelanan ikan serta limbah dari industri pengolahan kapal-kapal yang berlabuh 

yang mencemari saluran drainase dan kolam pelabuhan.21 

Menurut Sugiharto yang dikutip oleh Varenna Faubiany Limbah adalah 

campuran yang kompleks, terdiri atas mineral dan bahan-bahan organik dalam 

berbagai bentuk, besar maupun kecil yang terapung dalam bentuk suspensi atau 

larutan. Limbah selalu terjadi selama proses panen dan pengolahan serta saat 

pemasaran. Air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan 

juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta air buangan lainnya. 

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Ikan 

Menurut Moeljanto yang di kutip oleh Varenna Faubiany baik buruknya 

kualitas ikan ditentukan oleh kesempurnaan penanganan ikan. Penanganan 

yang buruk dapat mengakibatkan ikan lebih cepat rusak atau busuk, sehingga 

tidak dapat dipertahankan selama atau setidaknnya hingga ikan sampai ke 

tangan konsumen.22 Penanganan ikan segar bertujuan agar kesegaran ikan 

dapat tetap terjaga dan dapat dipertahankan selama atau setidaknya hingga ikan 

sampai ke tangan konsumen. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas ikan.faktor-

faktor tersebut dapat diakibatkan oleh faktor yang bersifat alamiah dan biologis 

serta faktor penanganan sejak ikan ditangkap sampai pada konsumen. 

Faktor ikan yang mempercepat kemunduran ikan meliputu :23 

1. Pengaruh mikrobiologis terhadap kualitas ikan 

                                                             
21 Ibid. Hal. 15 
22 Ibid. Hal. 21 
23 Ibid. Hal.21 
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Ikan menjadi busuk disebabkan oleh pertumbuhan bakteri. Oleh karena 

itu, faktor alamiah harus ditekan sekecil mungkin untuk menghambat 

aktivitas bakteri. Bakteri yang mengkontainasi ikan hasil tangkapan dapat 

berupa bakteri yang berasal dari air, kapal, dan pabrik pengolahan; 

2. Pengaruh cara penangkapan terhadap kualitas ikan 

Metode dan alat tangkap mempengaruhi kualitas ikan yang ditangkap 

sehingga perlu penyesuaian antara cara dan jenis alat tangkap dengan jenis 

ikan yang ditangkap 

a. Cara kematian : membunuh ikan dengan segera adalah lebih baik 

daripada membiarkan ikan mati secara perlahan atau mengadakan 

perlawanan, karena rigor mortis akan datang lebih lambat dan lebih 

lama berlangsung; 

b. Lamanya ikan pada alat tangkap 

c. Temperatur air 

d. Selektivitas alat tangkap 

e. Faktor biologis : ikan yang tertangkap waktu perutnya penuh makanan 

akan mengalami kemunduran mutu yang lebih cepat daripada ikan 

yang lapar karena enzim sedang giat bekerja. Berdasarkan faktor 

biologis ini dapat diciptakan alat tangkap yang selektif atau 

disesuaikan waktu serta daerah penangkapannya 

3. Pengaruh penanganan terhadap kualitas ikan 

a.    Penanganan di kapal 
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ada 3 faktor penting yang harus diperhatikan dalam penanganan ikan 

dikapal yaitu suhu, waktu, dan kebersihan dalam bekerja; dan 

b.    Penanganan di darat 

Perubahan suhu yangterjadi selama pembongkaran ikan ke darat, 

dalam pelelangan, pengepakan selama transportasi kepusat distribusi 

atau ke pabrik pengolahan sangan berpengaruh terhadap kesegaran 

ikan.  

Kontaminasi produk perikanan juga dapat terjadi sebelum produk 

perikanan dipanen atau ditangkap. Setelah produk perikanan dipanen atau 

ditangkap, proses kontaminasi dapat berlangsung disetiap tahapan penanganan, 

pengolahan hingga produk perikanan dikonsumsi oleh konsumen.24 

Kontaminasi juga dapat terjadi karena produk perikanan bersentuhan 

dengan sumber kontaminasi yang ada pada tubuh ikan. Selama penanganan, 

bagian daging yang bersinggungan dengan saluran pencernaan atau kulit akan 

mengalami kontaminasi karena keduanya merupakan sumber pencemar. Kulit 

dan saluran pencernaan merupakan sumber utama mikroba.25 

6. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pelaksana Sanitasi 

Salah satu upaya yang diharapkan untuk dapat mengontrol dengan baik 

pelaksanaan jaminan mutu terhadap perikanan hasil tangkap maka seharusnya 

terdapat petugas-petugas yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum 

bagi para pelanggar terhadap sistem jaminan mutu perikanan hasil tangkap.  

                                                             
24 No name, Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, dalam http://fpik.bunghatta.ac.id/ (e-book), 
diakses pada 28 November 2016. 08.25 WIB. Hal. 81 
25 Ibid. Hal. 81-82 

http://fpik.bunghatta.ac.id/
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Dalam hal siapa yang mempunyai wewenang untuk menjalankan 

pengawasan serta sebagai pelaksana sanitasi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2015 Pasal 12 menyatakan bahwa “ pengendalian mutu dilakukan oleh 

instruktur”.  Serta untuk pengawasan mutu terhadap ikan hasil budidaya atau hasil 

tangkapan, berdasarkan Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2015 menyebutkan bahwa “ pengawasan mutu dilakukan oleh pengawas mutu”. 

Dalam penjelasan pasal 16 ini juga dijelaskan bahwa pengawas mutu dalam 

ketentuan ini termasuk petugas pembina.  

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 21 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2015 dijelaskan bahwa instruktur mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat 

oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengendalian mutu. 

Sedangkan untuk pengawas mutu dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 22 Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud pengawas mutu adakah 

pegawai negeri sipil yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk 

melakukan pengawasan mutu. 

Dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan hasil perikanan berdasarkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/MEN/2007 jo Kepmen 

Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 merupakan tanggung 

jawab mutlak  dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan selaku otoritas kompeten dilingkungan Departemen Kelautan dan 

Perikanan. 26 namun demikian, khusus penjamin mutu hasil perikanan ikan hasil 

                                                             
26 Supriadi dan Alimuddin. Op.Cit. Hal. 232 
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tangkap ini merupakan wewenang sepenuhnya oleh Dirjen Kelautan dan 

Perikanan yang khusus mengenai hal itu.27 

Namun dengan adanya sistem pemerintahan yang otonomi sekarang ini, 

maka sapat saja otoritas kompeten mendelegasikan tanggung jawab tersebut ke 

dinas atau pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kepmen 

Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2007 jo Kepmen Kelautan dan 

Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013. Maka dengan adanya pendelegasian 

wewenang tersebut secara teknis tanggung jawab tersebut ada pada dinas atau 

pihak ketiga yang ada di daerah.namun tetap saja secara kelembagaan tanggung 

jawab tetap ada pada Dirjen yang ada di Departemen Kelautan dan Perikanan 28 

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 62 

Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 

Ikan, menyatakan bahwa “secara teknis operasional penyelenggaraan pelelangan 

ikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas”. Dalam hal ini yang dimaksud kepala dinas 

adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 

Selain ketentuan tersebut diatas, pada Pasal 2 Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, menytakan bahwa “dinas 

kelautan dan perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan. 

Aturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaksanaan sistem jaminan 

mutu perikanan tangkap diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat 2 huruf e dan f 

                                                             
27 Ibid. Hal. 232 
28 Ibid. Hal.232. 
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Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2011 menyatakan bahwa “ 

Bidang Kelautan mempunyai fungsi pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan 

pelayanan di bidang kelautan. Serta mempunyai fungsi pelaksanaan bimbingan 

penegakan hukum serta operasi pengawasan sumber daya kelautan dan 

perikanan”. Peraturan lebih lanjut pada Ayat 3 huruf g menyatakan bahwa “kepala 

bidang kelautan mempunyai tugas melaksanakan bimbimbingan, menegakan 

hukum serta operasi pengawasan sumber daya kelautan”. Sedangkan pada 

ketentuan Pasal 10 Ayat 1 huruf f Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 

2011 menyatakan bahwa “ kepala seksi perikanan tangkap mempunyai tugas 

melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan pelayanan terhadap 

masyarakat perikanan tangkap. 

B. Tinjauan Tentang Tempat Pelelangan Ikan 

1. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan  

Menurut Mulyadi yang dikutip oleh Varena Faubiany, mengatakan 

Proses pendaratan hasil tangkapan disuatu pelabuhan perikanan akan berjalan 

dengan baik apabila didukung dengan pengadaan peralatan serta fasilitas 

terkait yang memadai, terutama untuk produksi hasil tangkapan yang besar 

agar proses pembongkaran dapat dilakukan secara cepat dan efisien. 

Pendaratan hasil tangkapan merupakan pembongkaran hasil tangkapan dari 

dalam palkah keatas dek kapal. Setelah dilakukan penyortiran, ikan kemudian 

diturunkan kedermaga untuk selanjutnya diangkut menuju TPI.29 

                                                             
29 Varena Faubiany. Op.Cit.Hal.10 
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Pelabuhan perikanan yang telah dibangun sebaiknya dapat berfungsi 

secara optimal, dengan kata lain seluruh prasarana dan sarana pelabuhan 

perikanan yang ada dapat dapat digunakan untuk mengelola aktifitas pelabuhan 

perikanan yang meliputi pendaratan, penanganan, pengolahan dan pemasaran 

ikan. 30  

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pelabuhan Perikanan, memberikan definisi pelabulahan perikanan 

adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis 

perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, 

dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran 

dan kegiatan penunjang perikanan.  

Tempat pelelangan ikan merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki 

pelabuhan perikanan. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Meneri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan 

menyatakan bahwa Tempat Pemasaran Ikan (TPI) termasuk dalam fasilitas 

fungsional yang dimiliki oleh pelabuhan perikanan.  

Pengertian tempat pelelangan ikan (TPI) sendiri tertuang dalam Pasal 1 

Ayat (8) Peraturan Bupati Banyuwangi No. 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 

Pelaksana Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan, yang memberikan 

definisi tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh 

pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan 

                                                             
30 Alvi Rahmah. Op.Cit.Hal. 14 
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lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk tempat yang dikontrak 

pemerintah daerah dari pihak lain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi, BAB II 

huruf C angka 1, menyatakan bahwa tempat pemasaran ikan harus memenuhi 

persyaratan : 

a. Terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan; 

b. Mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, 

dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem 

pembuangan limbah cair yang higiene; 

c. Dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan toilet 

dalam jumlah yang mencukupi. Tempat cuci tangan harus dilengkapi 

dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai; 

d. Mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam 

pengawasan hasil perikanan; 

e. Kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat 

mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam 

tempat pemasaran ikan/ pasar grosir; 

f. Dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan; 

g. Dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan 

dan minum, dan diletakan ditempat yang mudah dilihat dengan jelas; 



34 
 

h. Mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang 

cukup; 

i. Mempunyai wadah penampungan produk yang bersih, tahan karat, kedap 

air, dan mudah dibersihkan; 

j. Mempunyai penampungan pengolahan limbah. 

Menurut Ernani Lubis yang dikutip oleh Varenna Faubiany, satu hal yang 

perlu diperhatikan yaitu lantai tempat pelelangan harus miring ke arah saluran 

pembuangan sekitar 2o. Hal ini dimaksudkan agar air dari penyemprotan 

kotoran sisa-sisa ikan setelah selesai aktivitas pelelangan dapat mengalir ke 

saluran pembuangan dengan mudah sehingga kebersihan tempat pelelangan 

senantiasa terpelihara.31 

2. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan 

Keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai salah satu fasilitas 

fungsional dari pelabuhan perikanan memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi 

tersebut beguna agar proses pengelolaan hasil perikanan tangkap lebih cepat, 

efektif dan efisien. 

Menurut Ruhimat yang dikutip oleh Andina Ramadhani Putri Pane, 

fungsi PPI/TPI adalah sebagai berikut :32 

a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan 

b. Tempat berlabuhnya kapal perikanan 

                                                             
31 Varenna Faubiany. Op.Cit. Hal. 12 
32 Aninda Ramadhani Putri Pane. 2013. Kopetensi Manajer Dalam Meningkatkan Fungsi Tempat 
Pelelangan Ikan Samudera Mina Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Prosiding 
Seminar Nasional Manajemen Teknologi XIX. Surabaya. Hal. 2 
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c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 

d. Tempat untuk memperlancar kegiatan bongkar muat kapal-kapal 

perikanan 

e. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 

f. Pusat pelaksana pembinaan mutu hasil tangkapan 

g. Pusat pelaksana penyuluhan dan pengumpulan data. 

Menurut Ernani Lubis yang dikutip oleh Varenna Faubiany, fungsi 

tempat pelelangan ikan adalah untuk melelang ikan, dimana terjadi pertemuan 

antara penjualan (nelayan atau pemilik kapan) dengan pembeli (pedagang atau 

agen perusahaan. Berdasarkan Biro Pusat Statistik yang ditulis oleh 

Desiwardani dan di kutip oleh Varenna Faubiany, fungsi lain dari tempat 

pelelangan ikan adalah sebagai pusat pendaratan ikan, pusat pembinaan mutu 

hasil tangkapan, pusat pengumpulan data dan pusat kegiatan para nelayan 

dibidang pemasaran. Proses pelelangan terjadi di gedung TPI bertujuan untuk 

menarik sejumlah pembeli potensial, menjual dengan penawaran tinggi, 

menerima harga sebaik mungkin dan menjual sejumlah besar ikan dalam waktu 

yang sesingkat mungkin.33 

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Menurut Az. Nasution yang dikutip oleh Celina Tri Kritiyanti, istilah 

konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumeri (Inggris-Amerika), atau 

                                                             
33 Varenna Faubiany. Op.Cit. Hal. 11 
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consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah 

(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. 34 

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen yakni : 

“Konsumen adalah setiap 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” 

 
Konsumen yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan 

Konsuumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ 

atau jasa, yang berkonotasi pada konsumen akhir (end user / ultimate 

consumer).35 Istilah pemakai dalam hal ini menunjukan bahwa barang dan / 

atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli, melainkan 

dapat juga diperoleh dari pemberian, hibah, sewa menyewa, undangan, 

pinjaman, penanggungan, hadiah, dan lain sebagainya.36 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa konsumen 

adalah setiap pemakai dan/ atau pengguna barang dan/ atau jasa baik untuk 

kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. 

Berdasarkan pengertian diatas konsumen dapat dibedakan menjadi 3, 

yaitu : 

                                                             
34 Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Malang. Hal. 
22. 
35 Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 
16 
36 Ibid. Hal. 17 
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a. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ 

atau jasa  yang digunakan untuk memproduksi barang dan/ atau jasa lain 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau 

jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan 

mencari keuntungan. 

c. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan 

barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, 

keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak diperdagangkan 

kembali dan atau untuk mencari keuntungan kembali.37 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

a. Hak Konsumen 

Menurut Shindarta yang dikutip oleh Celina Tri Kristiyanti, secara 

umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu : 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

2. Hak untuk mendapatkan Informasi (the right to be informed); 

3. Hak untuk memilih (the right to choose); 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard).38 

Organisasi konsumen sedunia (international organization of 

consemers union-IOCU) menambahkan empat hak dasar konsumen yang 

harus dilindungi, yaitu :39 

                                                             
37 Ibid. 17-18 
38 Celina Tri Kristiyanti, Op.Cit. Hal. 30-31 
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1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 

2. Hak untuk memperoleh ganti rugi. 

3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. 

4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.  

YLKI menambahkan satu hak dasar lagi sebagai pelengkap empat 

hak dasar konsumen tersebut, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat. Sehingga keseluruhannya dikenal sebagai “panca hak 

konsumen”.40 

Dalam kedudukannya konsumen memiliki hak yang sudah 

sepaututnya dilindungi, menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen, yaitu :  

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

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

jaminan barang dan/atau jasa; 

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

jasa yang digunakan; 

                                                                                                                                                                       
39 Zulham. Op.Cit. Hal.49 
40 Ibid.Hal.50 
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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 konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

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

lainnya. 

Menurut Ahmadi Miru yang dikutip oleh Satriana, beberapa 

rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis 

besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :41 

1. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik 

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang 

wajar; dan 

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap 

permasalahan yang dihadapi. 

b. Kewajiban Konsumen 

                                                             
41 Satriana. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdaran Daging Ayam Di Pasar 
Tradisional (karya ilmiah skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makasar. Hal.23 
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Selain memiliki hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki 

beberapa kewajiban, yaitu : 

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Menurut Ahmadi Miru yang dikutip oleh Satriana, menyangkut 

kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, 

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai saat melakukan 

transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan 

terjadu kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi 

oleh produsen (pelaku usaha).42 

3. Pengertian Pelaku Usaha/ Produsen 

Menurut N.H.T Siahaan yang dikutip oleh Satriana, Istilah produsen 

berasal dari bahasa Belanda yakni producent, dalam bahasa Inggris, producer 

yang artinya adalah penghasil.43 Menurut Janus Sidabalok yang dikutip oleh 

Satriana Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan 

                                                             
42 Ibid. Hal.21-22 
43 Ibid. Hal.23 
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barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, 

leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta 

dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ketangan konsumen. Dengan 

demikian,  produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang 

menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan 

penyampaian/peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen.44 

Undang-undang perlindungan konseumen juga mengartikan pelaku usaha 

atau produsen sendiri. Pengertian pelaku usaha sebagaimana telah disebutkan 

dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Pengertian pelaku usaha di atas berarti tidak hanya para produsen 

pabrikan yang menghasilkan barang dan / jasa yang tunduk pada undang-

undang No. 8 tahun 1999, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, 

distributor, serta jaringanjaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian 

dan pemasaran barang dan / jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan / 

pengguna barang dan / jasa. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa 

                                                             
44 Ibid. Hal 23.  
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termasuk pelaku usaha adalah perusaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, 

pedagang, distributor, dan lain-lain.45 

Dalam hal ini penulis memberikan definisi pelaku usaha adalah 

pengusaha baik orang perorangan atau badan yang berbentuk badan hukum/ 

bukan badan hukum yang menghasilkan barang dan/atau jasa, baik sebagai 

pembuat, grosir, leveransir, atau pengecer profesional yang didirikan atau 

berkedudukan diwilayah Negara Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan 

penanganan barang/ jasa sampai ketangan konsumen. 

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 39 Undang-undang 

Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan memberikan definisi pelaku usaha 

pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem 

agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, 

pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, 

mendefinisikan pelaku usaha industri pengolahan ikan adalah setiap orang dan 

pengumpul atau pemasok ikan yang melakukan kegiatan usaha penanganan 

dan/atau pengolahan hasil perikanan dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan 

dengan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan. 

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  

a. Hak Pelaku Usaha 

                                                             
45 Syamsudin, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, dalam http://bpkn.go.id/, diakses 
21 November 2016, Pukul 14.04 WIB. 

http://bpkn.go.id/
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Selain hak-hak konsumen dalam ketentuan Undang-undang 

Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha, 

yang tertuang pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu : 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman yang dikutip oleh Satriana, 

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai 

tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan bahwa pelaku 

usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa 

yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa 

yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para 
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pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang 

dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.46 

b. Kewajiban Pelaku Usaha 

Selain hak dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen 

juga mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha yang harus dilakukan, 

dalam hal sanitasi di TPI Muncar adalah nelayan baik nelayan dan pedagang 

ikan yakni : 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

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

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

                                                             
46 Satriana.Op.Cit.Hal.28 
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7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan 

kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban 

konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen 

merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha.47 

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, tampak bahwa peraturan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena di 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan 

itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, 

tanpa persaingan usaha yang curang antar pelaku usaha.48 Kewajiban-

kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan 

tanggung jawab pelaku usaha.49 

5. Larangan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

a. Larangan Pelaku Usaha 

                                                             
47 Syamsudin.Op.Cit.Hal.10 
48 Sekar Dhatu Indri Hapsari.2013. Uang kembalian dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai 
Dengan Hak Konsumen Di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) (Karya Ilmiah Skripsi), Fakultas 
Hukum Jenderal Soedirman. Purwokerto. Hal.22 
49 Syamsudin.Op.Cit.Hal.10 
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Pasal 8 s.d 17 UUPK mengatur perbuatan yang dilarang bagi 

pelaku usaha baik pelaku usaha pabrikan, distributor, dan periklanan. 

Larangan-larangan itu akan diuraikan sebagai berikut:  

1. pelaku usaha (produsen barang) dilarang memproduksi dan /atau 

memperdagangkan barang:  

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan 

oleh peraturan perundang-undangan.  

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

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan 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 dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang  

e. tidak sesuai denagan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang.  

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket 

keterangan iklan atau promosi penjualan barang  

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baiak atas barang tersebut.  

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaiaman 

pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.  
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i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang,ukuran/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 informasi dan/atau petunjuk pengunaan barang 

dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undanagan.  

k. tidak disertai dengan informasi secara lengkap dan benar bahwa 

barang tersebut rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.  

l. Tidak disertai dengan informasi secara lengkap dan benar bahwa 

sediaan farmasi dan pangan tersebut rusak, cacat atau bekas, dan 

tercemar.  

2. Pelaku usaha (produsen barang) dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan suatau barang seolah-olah:  

a. barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, 

harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, 

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu:  

b. barang tersebut dalam keadaan baiak dan atau baru  

c. barang tersebut telah mendapatkan dan /atau memilki sponsor, 

persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori 

tertentu.  
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d. barang tersebut dibuat oleh perusahan yang mempunyai 

sponsor,persetujuan atau afiliasai  

e. barang tersebut tersedia;  

f. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;  

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;  

h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;  

i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain;  

j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa 

keterangan yang lengkap;  

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.  

3. Pelaku usaha (produsen barang) dalam menawarkan barang yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan 

menyesatkan mengenai :  

a. harga atau tarif suatu barang;  

b. kegunaan suatu barang;  

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang;  

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;  

e. bahaya penggunaan barang.  

4. Pelaku usaha (produsen barang) dalam hal penjualan yang dilakukan 

melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui, menyesatkan 

konsumen dengan:  
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a. menyatakan barang tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu 

tertentu;  

b. menyatakan barang tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat 

tersembunyi;  

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan 

dengan maksud untuk menjual barang lain;  

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah 

yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;  

e. menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral;  

5. Pelaku usaha (produsen barang) dilarang menawarkan, mempromosikan 

atau mengiklankan suatu barang dengan harga atau tarif khusus dalam 

waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud 

untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang 

ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.  

6. Pelaku usaha (produsen barang) dilarang menawarkan, mempromosikan, 

atau mengiklankan suatu barang dengan cara menjanjikan pemberian 

hadiah 14 berupa barang lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak 

memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.  

7. Pelaku usaha (produsen barang) dilarang menawarkan, mempromosikan 

atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makan, alat 

kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 

pemberian hadiah berupa barang.  



50 
 

8. Pelaku usaha (produsen barang) dalam menawarkan barang yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara 

undian, dilarang untuk:  

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang 

dijanjikan;  

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;  

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;  

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang 

dijanjikan.  

9. Pelaku usaha (produsen barang) dalam menawarkan barang dilarang 

melakukan dencan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat 

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.  

10. Pelaku usaha (produsen barang) dalam menawarkan barang melalui 

pesanan dilarang untuk:  

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu menyelesaikan 

sesuai dengan yang dijanjikan;  

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.  

11. Pelaku usaha (produsen iklan) periklanan dilarang memproduksi iklan 

yang:  

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan 

dan harga barang dan/atau jasa tarif jasa serta ketepatan waktu 

penerimaan barang dan/atau jasa;  

b. mengelabuhi jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;   
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c. memuat informai yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang 

dan atau jasa;  

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau 

jasa;  

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;  

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan. 

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Menurut Sidharta yang dikutip oleh Celina Tri Kristiyanti, Prinsip 

tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam 

hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak 

konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus 

bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan 

kepada pihak-pihak terkait.50 

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut :51 

1. Kesalahan (liability based on fault) 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur  kesalahan adalah 

prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. 

                                                             
50 Celina Tri Kristiyanti.Op.Cit.Hal 92 
51 Ibid. Hal.92 
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Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 

1365,1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.52 

Pada Pasal 1365 KUHpdt menentukan : “setiap perbuatan melawan 

hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena kesalahannya, menyebabkan kerugian itu 

mengganti kerugian”.53 

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencaoai suatu 

hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan 

melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur : 

a. Perbuatan yang melawan hukum (onrechmatigedaad) 

b. Harus ada kesalahan 

c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan 

d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.54 

2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumtion of liability) 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung 

jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban 

pembuktian ada pada si tergugat (pelaku usaha).55 

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumtion of nonliability) 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga 

untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup 

                                                             
52 Ibid. Hal.93 
53 Komariah. Cetakan kelima-2013. Edisi Revisi Hukum Perdata. UMM Press. Malang. Hal.162 
54 Ibid. Hal.162 
55 Celina Tri Kristiyanti. Op.Cit.Hal 94 
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transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian 

biasanya secara common  sense dapat dibenarkan.56 

4. Tanggung jawab mutlak (strict liability) 

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan 

konsumen secara umum untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya 

produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan 

konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama product 

liability. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas 

kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang 

dipasarkannya.57 

5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) 

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila 

diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara 

sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk 

membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak 

harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku 

usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah: 

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

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  

                                                             
56 Ibid. Hal 96 
57 Ibid. Hal.97 
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2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa pengembalian 

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

nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sundangan yang berlaku.  

3. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi.  

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 49Op, cit, Pasal 19 31 

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

Hak-hak pelaku usaha dapat ditemukan antara lain faktor-faktor 

yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang 

diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada 

produk, yaitu apabila : 

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan; 

2. Cacat timbul dikemudian hari; 

3. Cacat timbul setelah produk berada diluar kontrol produsen; 

4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan 

produksi; 
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5. Cacat timbul akibat ditaatinnya ketentuan yang ditetapkan oleh 

penguasa.58 

6. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Perngertian perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyatakan : 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen”. 

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang dikutip oleh Neni Sri 

Imaniyati, pengertian perlindungan konsumen tersebut masih diartikan cukup 

luas, pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen, dan dari 

definisi konsumen yang menyatakan tidak untuk diperdagangkan sejalan 

dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh undang-undang.59 

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang dikutip oleh Neni Sri 

Imaniyati, Hal ini berarti tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan 

barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga 

para rekanan, termasuk agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang 

melakukan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada 

masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.60 

Menurut Peter Colin yang dikutip oleh Zulham, menurut Business 

English Dictionary, perlindungan konsumen adalah protect consumers against 

                                                             
58 Ibid.Hal.42 
59 Neni Sri Imaniyati. 2009. Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku Usaha dan Kegiatan Ekonomi. 
Graha Ilmu. Bandung. Hal.257-258 
60 Ibid.Hal.258 
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unfair or ilegal traders.61 Perlindungan konsumen adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

merugikan konsumen itu sendiri.62 

7. Asas Perlindungan Konsumen 

Menurut Ahmad Ali yang dikutip oleh Zulham, tujuan hukum adalah 

untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.63 Menurut 

Bismar Nasution yang dikutip oleh Zulham, dalam hal mewujudkan keadilan, 

Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice) yang menyatakan 

the end of the justice to secure from the injury.64 Menurut G.W Paton yang 

dikutip oleh Zulham, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya 

mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak 

(the element of will).65 Menurut Lili Rasjidi yang dikutip oleh Zulham 

mengatakan, teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan 

postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum 

pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat 

berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat 

yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-

besarnya, dan kekurangnya penderitaan.66 

                                                             
61 Zulham.Op.Cit.Hal 21 
62 Ibid.Hal.21 
63 Ibid. Hal.23 
64 Ibid.Hal 23 
65 Ibid.Hal.23 
66 Ibid.Hal 23 
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Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 

masalah penyedia dan pengguna, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut 

Inosentius Samsul yang dikutip Zulham mengatakan, tegasnya, hukum 

perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-

undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan 

lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai 

kepentingan konsumen.67 

Berdasarkan Pasal 2  Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen menyatakan, “asas yang digunakan adalah asas 

manfaat, keadilan, keseimbangan, dam keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum”. 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu : 68 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajiban secara adil. 

                                                             
67 Ibid.Hal.24 
68 Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen 
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3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil 

ataupun spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan  agar baik pelaku usaha maupun  

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian 

hukum. 

Pada asas keadilan, dijelaskan, seluruh rakyat diupayakan agar dapat 

berpartisipasi semaksimal mungkin dan agar diberi kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. Kemudian, dalam asas keseimbangan, pelaku usaha 

dan pemerintah dalam arti materiil dan spirituil.69 

Dengan diterapkannya perlindungan konsumen di Indonesia, maka 

kedudukan konsumen yang tadinya cenderung menjadi sasaran pelaku usaha 

untuk  meraih keuntungan sebesar-besarnya, serta penerapan perjanjian standar 

yang akhirnya merugikan pihak konsumen, kini menjadi subyek yang sejajar 

dengan posisi pelaku usaha.70 Dengan adanya Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, maka praktek-praktek yang merugikan konsumen tersebut akan 
                                                             
69 Celina Tri Kristiyanti.Op.Cit.Hal.113 
70 Endang Sri Wahyuni. 2003. Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan 
Konsumen. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal.90 
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dikenakan sanksi. Dengan kondisi demikian, kepentingan konsumen dapat 

terlindungi dari praktek-praktek yang merugikan pihaknya melalui hak gugat 

yang dimiliki konsumen.71 

6. Prinsip Umum Perlindungan Konsumen 

Beberapa literatur meniliskan bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan 

konsumen adalah macam-macam tentang prinsip tanggung jawab.72 Namun 

menurut Agus Brotosusilo yang dikutip oleh  Endang Sri Wahyuni 

mengatakan, prinsip-prinsip yang harus mendasari pengaturan mengenai 

perlindungan konsumen adalah prinsip keadilan dalam berinteraksi dan 

berinterrelasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Prinsip tersebut harus di 

implementasikan dalam beberapa prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi 

bagi perlindungan konsumen agara dapat berlaku efektif. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah :73 

1. Strict Liability 

Prinsip ini sangat efektif untuk melindungi konsumen, karena strict 

liability merupakan  pertanggungjawban yang tidak mendasarkan pada 

unsur-unsur kesalahan dari pelaku usaha sebagaimana layaknya 

penyelesaian perkara dipengadilan, tetapi mendasarkankan pada resiko. 

Artinya setiap resiko yang timbul dan diderita ”karena korban pemakaian 

produk yang cacat”, akan mendapatkan ganti kerugian secara langsung dan 

                                                             
71 Ibid. Hal.90 
72 Lihat bukunya Zulham.Hukum Perlindungan Konsumen.Bab 6 dan bukunya Celina Tri 
Kritiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen Bab. 5 
73 Endang Sri Wahyuni. Op.Cit. Hal 85 
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seketika tanpa harus membuktikan kesalahan pihak pelaku usaha dari 

produk bersangkutan.74 

2. Diselenggarakannya peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dan small 

claim court untuk penyelesaian secara litigasi 

Melihat bahwa posisi konsumen adalah lemah, maka perlu diadakan 

pengaturan yang berbeda mengenai ganti rugi dalam jumlah kecil dam 

ganti rugi dalam jumlah besar. Bagi kerugian kecil harus diselenggarakan 

peradilan sederhana yang keputusannya langsung final.75 

3. Reformasi terhadap beban pembuktian terbalik 

Pengalihan beban pembuktian artinya bukan lagi penggugat yang 

membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha, melainkan pelaku usaha  

yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika pelaku usaha 

gagal membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka otomatis ia 

bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atau 

penggugat.76 

7. Tujuan Perlindungan Konsumen 

Tujuan perlindungan konsumen tertuang pada Pasal 3 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :   

Perlindungan konsumen bertujuan : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

                                                             
74 Ibid. Hal.85 
75 Ibid. Hal.86 
76 Ibid. Hal.86 
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya  

dari akses negatif pemakaian barang dana/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 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 dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen. 

Pada hakekatn perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakankepada 

kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen 

menurut  Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 tentang guidelines 

for consumer protection, sebagai berikut :; 

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan 

keamanannya; 

b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen; 

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 

kemampuan  mereka  melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan 

kebutuhan pribadi; 
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d. Pendidikan konsumen; 

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

f. Kebebasan untuk  membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya.77 

 

D. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Hukum  

Peraturan perundang-undangan,  baik yang tingkatannya lebih rendah 

maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak 

hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang 

sama dihadapan hukum (equality before the law). Namun, dalam realitanya 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, 

sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa 

disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak 

konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-

undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori 

efektivitas hukum.78 

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Amaliah Aminah Pratiwi Tahir. 

(et.al.,), efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai 

tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang 

                                                             
77 Celina Tri Kristiyanti.Op.Cit.Hal 115 
78 Salim HS dan Elies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 
Disertasi. RajaGrafindo Persada. Mataram. Hal.301 
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positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun 

merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.79 

Pengertian teori efektifitas hukum menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh 

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “apakah orang-orang pada kenyataannya 

berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh 

norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan 

bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.80 

Sedangkan menurut Anthony Allot yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies 

Septiana Nurbani mengatakan, “hukum akan menjadi efektif jika tujuan 

keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak 

diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum 

dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka 

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk 

melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum 

akan sanggup menyelesaikannya”.81 

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi : 

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; 

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya; dan 

3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.82 

                                                             
79 Amaliah Aminah Pratiwi Tahir. (et.al.,), Efektifitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran 
Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum, dalam 
http://pasca.unhas.ac.id/jurnal, diakses pada 25 November 2016, Pukul 20.10 WIB. 
80 Salim HS dan Elies Septiana Nurbani .Op.Cit.Hal.302 
81 Ibid.Hal.302 
82 Ibid. Hal.303 

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal
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Menurut Achmad Ali yang dikutip oleh Saleh Muliadi, Efektifitas hukum 

merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut 

dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektifitas diantaranya : hukumnya, 

penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum 

masyarakat. Ketiika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, 

maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu 

ditaati atau tidak ditaati”.83 

Dalam tinjauan tentang efektifitas hukum, disini penulis akan 

mengemukakan beberapa pendapat atau gagasan tentang efektifitas hukum 

menurut ahli di dunia maupun di Indonesia. Pendapat-pendapat tersebut 

dikemukakan oleh : 

1. Bronislaw Malinowski 

Menurut Bronislaw Malinowski yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies 

Septiana Nurbani, menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau hukum. 

Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis tiga masalah 

berikut ini, yang meliputi :84 

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga anatara lain 

oleh suatu sistem pengendalian sosial  yang bersifat memaksa, yaitu 

hukum : untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem 

                                                             
83 Saleh muliadi. 2014.  Efektifitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di 
Daerah Untuk Mencapai Penegak Hukum. Palu. Jurnal Academica Fisip Untad. Vol.06 No. 02.  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD. Hal. 1267 
84 Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani.Op.Cit.Hal 304-305. 
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alat-alat kekuasaan  (kepolian, pengadilan dan sebagainya) yang 

diorganisasi oleh suatu negara; 

b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang 

tidak ada; dan 

c. Dengan demikian apakah masyarakat primitif tidak ada hukum ? 

2. Lawrence M. Friedman 

Menurut Lawrence M. Friedmen yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies 

Septiana Nurbani, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan 

hukum. Ketiga unsur itu meliputi struktur,  substansi, dan budaya hukum. 85 

3. Fuller 

Menurut Fuller yang dikutip oleh Triana Sofiani, setiap peraturan 

(undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain) harus memenuhi eight 

principles of legality, antara lain : 

a. Harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam 

masyarakat; 

b. Peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya 

dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-

undang sesaat setelah diundangkan; 

c. Rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran 

hukum; 

d. Peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas legalitas yang 

berlaku universal; 

                                                             
85 Ibid. Hal. 305 
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e. Hukum mengatur hal konkrit dan realistis, sehingga mudah dilaksanakan; 

f. Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya, 

g. Hukum harus konsisten, tidak sering dirubah atau bersifat adhoc; dan 

h. Ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.86 

4. Clearence J. Dias 

Pandangan lain tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence 

J. Dias. Menurut Clearence J. Dias yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies 

Septiana Nurbani, ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. 

Kelima syarat tersebut adalah : 

a. Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap; 

b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-

aturan yang bersangkutan; 

c. Efesien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang 

dicapai dengan bantuan; 

1. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan 

dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian; 

2. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus 

berpartisipasi didalam proses mobilisasi hukum; 

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 

mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan 

tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan 

                                                             
86 Triana Sofiani. 2010. Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 
2008 Di Pengadilan Agama. Pekalongan. Jurnal Penelitian. Vol.7 No. 2. Hal.3 
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e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga 

masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang 

sesungguhnya berdaya mampu efektif.87 

5. Soerjono Soekanto 

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies 

Septiana Nurbani, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap 

dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

dalam masyarakat. Lima faktor yang harus diperhatikan menurut Soerjono 

Soekanto, yaitu :88 

a. Faktor hukum atau undang-undang 

b. Faktor penegak hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

d. Faktor masyarakat 

e. Faktor kebudayaan 

 

                                                             
87 Ibid. Hal. 308 
88 Soerjono Soekanto.2004. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan 
Kelima. Jakarta. Raja grafindo Persada. Hal.42 


