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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat meyebabkan 

persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan jasa 

semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan 

kebutuhan masyarakat akan informasi pun semakin tinggi. Ini 

menyebabkan semakin banyaknya barang dan jasa di pasaran. Kondisi ini 

sebenarnya memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan 

konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan akan terpenuhi. 

Selain itu, mereka juga dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan 

keinginan dan kemampuannya. 

Dalam kehidupan, masyarakat sebagai konsumen berstatus pemakai 

barang atau jasa, dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. 

Antara pelaku usaha dengan konsumen. Terdapat dua aspek yang sangat 

penting guna melindungi para konsumen, yaitu tentang tanggung jawab 

pelaku usaha atas kerugian yang diterima oleh konsumen, dan 

perlindungan hukum terhadap konsumen.1 Tidak dapat dipungkiri bahwa 

barang-barang yang tersedia untuk konsumen saat ini tidak selamanya 

berada dalam kondisi bagus ataupun asli sesuai dengan pabrikan aslinya.   

                                                           
1 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, hal. 5.   
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Konsumen seringkali dengan mudahnya dikelabui oleh para produsen 

yang kerap kali tidak jujur dalam memasarkan produknya seperti contoh, 

dalam bidang elektronik dan telematika. Kemajuan teknologi, industri 

elektronik dan telematika sekarang telah berkembang pesat, bahkan sudah 

ada yang namanya produk orginal dan produk replika, dimana hal ini 

sedang menjadi fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia. Banyak 

yang terpengaruh dikarenakan harga yang ditawarkan kepada konsumen 

lebih murah dengan tampilan luar yang mirip dengan aslinya. 

Sehingga kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk mencari 

metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen 

terhadap barang dan jasa yang mereka tawarkan. Metode-metode yang 

kurang bijak pun sering kali digunakan yang dimana hal tersebut dapat 

menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, upaya-upaya 

untuk melindungi konsumen merupakan sesuatu hal yang dianggap 

penting dan mutlak harus segera dicari solusinya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan produk 

teknologi khususnya produk telematika dan elektronika di Indonesia dari 

tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat.2 Hal ini 

menyebabkan semakin tingginya produksi, pemasaran dan penjualan 

produk-produk tersebut dipasaran. Seiring dengan pesatnya perkembangan 

produk telematika dan elektronika sehingga tidak menutup kemungkinan 

                                                           
2 Yayasan Tifa, Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana di Era Konvergensi 

Media, diakses dari http://kalamkata.org/ebook/indonesian/wacana-konvergensi.pdf, pada tanggal 
5 Februari 2017, pukul 09.22 WIB. 
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akan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh produsen 

maupun konsumen. 

Melihat permasalahan ini, Indonesia pun meresponnya dengan 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. UUPK disini 

diharapkan mampu mengatasi sedemikian kompleksnya permasalahan 

terkait perlindungan konsumen yang ada di Indonesia dan dapat menjadi 

landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen 

mapun penegak hukum nantinya. UUPK ini mulai berlaku pada tanggal 4 

April 2000. 

Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, 

UUPK tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Dengan adanya 

UUPK, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan 

daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen. 

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 

1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian 

perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah 

memberikan cukup kejelasan. Kalimat yang menyatakan “segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng 
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untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku 

usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.3 

Selain itu pengaturan tentang perlindungan konsumen juga diatur 

secara khusus dalam suatu produk hukum  yaitu Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang petunjuk 

penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi pengajuan dalam bahasa 

Indonesia bagi produk telematika dan elektronik. 

Permasalahan perlindungan konsumen ini menjadi masalah 

berkepanjangan yang akibatnya banyak pengaturan hukum yang seringkali 

dipertanyakan salah satunya adalah perihal eksistensi Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 sebagai lex specialis 

derogat lex generalis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 

maksudnya kehadiran Peraturan Menteri Perdagan ini merupakan 

penjelasan lebih lanjut dari pasal 8 huruf j UUPK walaupun Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dilahirkan dalam kaitannya fungsi 

penciptaan norma, di mana diharapkan bahwa setiap individu warga 

negara mampu berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh aturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini yang terkandung dalam Undang-

Undang ini memberikan perlindungan dalam pengaturan terkait petunjuk 

dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat dengan mudah memahami dan 

menggunakan satu produk yang sudah ditetapkan dalam aturan perundang-

undangan secara aman. Perlindungan ini tentunya tidak mutlak, tetapi 

                                                           
3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, Hal. 1. 
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dengan adanya sanksi pidana di dalam aturan perundang-undangan 

tersebut, diharapkan bahwa setiap orang akan patuh dan mentaati norma 

tersebut sebagai acuan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya 

dalam perlindungan konsumen pada produk elektronik dan telematika. 

Obyek penelitian yang dikaji penulis dalam skripsi ini yakni berupa 

putusan Pengadilan terkait Penggunaan Petunjuk dalam bahasa Indonesia 

yang mana Locus terletak di tempat yang sama namun untuk kasus yang 

berbeda. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 

1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. yang mana seperti halnya yang tertuang dalam 

putusan tersebut tentang pokok perkaranya seseorang yang bernama 

Henky Sukiat-Sukiat telah memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau 

petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan berlaku, dari uraian kronologis 

kejadiannya bermula dari seseorang yang benama Amalia Fitriani 

mendatangi Toko Planet Spare Part (Milik Henky Sukiat-Sukiat) 

bermaksud membeli 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy S5, karena 

Handphone yang diinginkan oleh Amel (begitu panggilan akrabnya) tidak 

ada kemudian karyawan Toko Planet Spare Part menawarkan 1 (Satu) 

buah Handphone I phone 6 dengan harga Rp. 1.400.000,- yang mana 

kemudian saksi Amel tertarik untuk membeli Handphone I Phone 6 model 

A1429 warna putih gold dan diberikan 1 (satu) lembar nota atas nama 

Amel tertanggal 30 September 2014, setelah mendapatkan 1 (Satu) buah 
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Handphone I phone 6 kemudian Amel bermaksud menggunakan 

Handphone tersebut tetapi ternyata handphone tersebut tidak dapat 

digunakan karena tidak terdapat petunjuk penggunaan dalam bahasa 

Indonesia. 

Selanjutnya Amel melaporkan adanya Handphone I Phone 6 yang 

tidak dilengkapi dengan petunjuk dalam bahasa Indonesia, yang kemudian 

ditindak lanjuti oleh Adi Setiadi bersama dengan Tim dari Dit Reskrimsus 

Polda Kalsel dengan mendatangi Toko Planet Spare Part milik terdakwa 

untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan 

ditemukan 35 (tiga puluh lima) buah Handphone Samsung Galaxy Tab 3 

beserta kelengkapannya, 7 (tujuh) buah Handphone merk Apple Seri I 

Phone 6 beserta kelengkapannya dan 2 (dua) unit Handphone Samsung 

Galaxy Note 3 beserta kelengkapannya, yang mana setelah dilakukan 

pemeriksaan terhadap handphone-handphone tersebut diketahui 

merupakan replica dan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan 

barang dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia serta tidak 

mencantumkan label importir pada bagian luar kemasan (dus) handphone, 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 234/Pid.Sus/ 

2011/PN.Bjm dengan Terdawa bernama Christian Tanaputra Bin Harijanto 

Tanaputra yang dalam kronologi kasusnya bermula pada hari Rabu tanggal 
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26 Agustus 2009 sekitar pukul 15 Wita dan seseorang yang bernama 

Ahmad Baihaki dan Tri Sasmito mendatangi toko komputer aneka milik 

terdakwa sesampainya di toko aneka komputer Ahmad Baihaki dilayani 

oleh Karyawan Cristian yang bernama Lili Lestari yang bertugas sebagai 

marketing di toko milik terdakwa kemudian saksi Ahmad Baihaki 

melakukan pembelian 1 (satu) buah printer merk canon MP 145 dengan 

kesepakatan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan meminta 

karyawan Haris Munandar yang bekerja di bagian gudang milik terdakwa 

untuk membawakan 1 (satu) buah printer canon MP 145 tersebut. 

Kemudian setelah menerima 1 (satu) buah printer canon MP 145 

disertai 1 (satu) buah nota pembelian dari Lili Lestari, kemudian Ahmad 

Baihaki menanyakan mengenai kartu garansi serta buku petunjuk 

penggunaan printer tersebut yang dijawab oleh Lili Lestari bahwa kartu 

garansi dan buku petunjuk tersebut ada di dalam kotak kardus printer 

namun pada saat di lakukan pemeriksaan didalam kotak kardus printer 

merk canon MP 145 tersebut tidak di temukan kartu garansi maupun buku 

petunjuk penggunaan printer dalam bahasa Indonesia dimana pada saat di 

tanyakan mengenai garansi, Lili Lestari yang bekerja di toko terdakwa 

memberikan garansi toko selama 1 (satu) tahun dan apabila ada kerusakan, 

printer tersebut agar dibawa kembali ke toko aneka komputer dan apabila 

terjadi kerusakan total maka akan diganti dengan yang baru, selanjutnya 

Ahmad Baihaki membawa 1 (satu) buah printer canon MP 145 yang 

dibelinya di toko aneka komputer milik terdakwa dan melaporkannya ke 
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petugas kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan di toko 

aneka komputer dan di temukan 24 (dua puluh empat) unit printer canon 

MP 145 yang tanpa di lengkapi dengan kartu garansi maupun buku 

petunjuk penggunaan printer dalam bahasa Indonesia, dan Perbuatan 

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) 

jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

Dari fakta yang penulis temukan pada kedua putusan tersebut bahwa 

Pasal yang kerap kali dipakai penyidik untuk menjerat pelaku pelanggaran 

perlindungan konsumen seringkali adalah Pasal 62 ayat (1)4 juncto Pasal 8 

ayat (1)5 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, padahal pasal 

tersebut masih harus merefer aturan perundang-undang yang lebih khusus 

yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, 

yang nyatanya menurut peraturan diwajibkan menggunakan manual book 

dalam Bahasa Indonesia ketika diperdagangkan. Inilah yang selalu 

dikesampingkan serta upaya melindungi konsumen serta mencapai hukum 

yang ideal.  

 

                                                           
4 Lihat Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 Ayat (1) Pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), 
Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 
(dua milyar rupiah). 

5 Lihat Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf j “tidak mencantumkan 
informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
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Oleh sebab itu Penulis malakukan penelitian hukum yang penulis 

beri judul: PENERAPAN PASAL 8 HURUF J UNDANG-UNDANG 

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN PADA PUTUSAN PENGADILAN PASCA 

DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

RI NO 19/M-DAG/PER/5/2009 (Studi Putusan Nomor 

1210/Pid.B/2014/PN.Bjm dan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/ 

PN.Bjm) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, permasalahan 

yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Huruf j tentang Larangan Memproduksi 

dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang tidak 

Mencantumkan Informasi dan/atau Petunjuk Penggunaan Barang 

dalam Bahasa Indonesia pada Putusan Pengadilan Nomor 

1210/Pid.B/2014/PN.Bjm dan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm Pasca 

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-

DAG/PER/5/2009?  
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C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menggali lagi tentang perlindungan 

konsumen, maka penelitian ini ditujukan : 

a. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam terkait Penerapan 

Pasal 8 Huruf j Tentang Larangan Memproduksi dan/atau 

Memperdagangkan Barang dan/atau Petunjuk Penggunaan Barang 

Dalam Bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen di Pengadilan Pasca 

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-

Dag/Per/5/2009 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka 

penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat serta kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Penelitian 

a. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan seputar 

hukum perdata khususnya Hukum Perlindungan Konsumen 

terkait produk elektronik dan telematika. 

b. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi penulis untuk 

memperoleh gelar sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi 
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dan pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam 

keilmuan hukum.    

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta mengupgrade informasi seputar Hukum Perdata 

dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia sehingga dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum Perdata 

dan hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.  

Penulisan hukum ini juga diharapkan menjadi sumbangsih 

pemikiran bagi kalangan praktisi maupun masyarakat pada 

umumnya sehingga menjadi pertimbangan objektif di kalangan 

masyarakat maupun praktisi hukum dalam memahami dan 

mengkritisi Hukum Perlindungan Konsumen berikut juga dengan 

ketentuan pemidanaannya. 

 

E. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki6 ”dengan pendekatan tersebut, 

peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai 

isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya”. Berdasarkan ruang 

lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode 

                                                           
6 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm 93. 
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pendekatan yang diambil ialah metode hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi.7  

Selain itu penulis juga menggunakan metode yang seringkali 

digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang 

(statute approach). 

b. Jenis Bahan Hukum 

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 

3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto 

Achmad8 ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwewenang untuk 

itu”. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-pustusan hakim. Bahan 

hukum primer meliputi : 

 

                                                           
7 Ibid. 

  8 Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan 
Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 157 
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a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tantang Merek. 

d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

19/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk 

Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna 

Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan 

Elektronik 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder dapat berupa  Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal 

Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang 

termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan 

penulisan hukum ini. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier 

berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum dan lain-lain. 
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c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini 

merupakan penelitian hukum (legal research). Menurut F. Sugeng 

Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau 

diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk 

membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu 

kebenaran hukum.9 Teknik pengumpulan bahan hukum tugas akhir 

ini adalah dilakukan melalui model studi kepustakaan (library 

research), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Informasi tersebut 

didapat dari beberapa perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, 

dan browsing internet, dan website. 

d. Analisa Bahan Hukum 

Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan 

memulai analisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Yaitu suatu 

metode untuk memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan 

yang akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-

norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas. 

 

 

                                                           
9 F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm 29 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang 

tersusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV 

yang diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat 

landasan yang bersifat ideal das sollen dan kenyataan das sein 

yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih 

mendalam. Rumusan masalah yang diturunkan dari latar 

belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan 

dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk 

mempermudah penyusunan penulisan hukum ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang 

mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan 

di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini 

penulis memilih kerangka teori mengenai: (1) Tinjauan Umum 

Tentang Produk Elektronik dan Telematika (2) Tinjauan 

Umum Tentang Perlindungan Konsumen; (3) Asas dan Tujuan 

Perlindungan Konsumen. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan 

sebagai obyek kajian dalan penulisan, fokus permasalahan 

yang dikaji dalam bab ini mengenai Penerapan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 

Huruf j tentang Larangan Memproduksi dan/atau 

Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang tidak 

Mencantumkan Informasi dan/atau Petunjuk Penggunaan 

Barang dalam Bahasa Indonesia pada Putusan Pengadilan 

Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm dan Nomor 

234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm Pasca Diterbitkannya Peraturan 

Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang 

berisikan kesimpulam dari pembahasan Bab III, dan berisikan 

saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang 

diteliti. 


