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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Sejarah Pengaturan  Perlindungan Konsumen Dalam Bidang 

Elektronik dan Telematika 

Secara historis sistem perlindungan konsumen tumbuh seiring 

dengan berkembangnya pola perekonomian yang  makin lama makin 

pesat.10 Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di 

Amerika Serikat (1960-1970-an) mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, 

politik dan hukum. Banyak sekali artikel dan buku ditulis berkenaan 

dengan gerakan ini. Di Amerika Serikat bahkan pada era tahun-tahun 

tersebut berhasil diundangkan banyak peraturan dan dijatuhkan 

putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.11 

Presiden Amerika John F Kennedy dianggap sebagai pelopor 

gerakan konsumen modern. Tanggal 15 Maret 1963, dalam pidatonya 

di depan publik AS, Kennedy menjabarkan 4 (empat) hak yang 

dimiliki konsumen, yaitu:  

                                                             
10  N.H.T Siahaan, 2005 Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Panta Rei, hal. 289 
11 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT.Sinar 

Grafika, hal. 1 
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a) The right to safety (hak atas keamanan);  

b) The right to be informed (hak atas informasi);  

c) The right to choose (hak untuk memilih);  

d) The right to be heard (hak untuk didengarkan);  

Untuk mengabadikan peristiwa ini, Consumers International 

menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Hak Konsumen Sedunia. 

Substansi pidato JFK itu kemudian menginspirasi International 

Organizations of Consumers Union (IOCU, kini berganti nama 

menjadi Consumers International/CI untuk menguraikannya menjadi 

8 (delapan) hak konsumen. Lihat: Hak dan Tanggung Jawab 

Konsumen.12 

Pada 9 April 1985, Majelis Umum PBB memasukkan hak-hak 

dasar konsumen tersebut ke dalam “United Nation Guidelines for 

Consumer Protection”, yaitu panduan dasar bagi negara-negara 

anggota PBB untuk membuat kebijakan perlindungan konsumen di 

semua negara anggota PBB.13 

Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat 

ditentukan dengan jelas. Demikian pula dengan Pergerakan 

perlindungan konsumen dari sejak awalnya hingga saat ini belum ada 

pihak yang melakukannya. Dalam rangka mengkaji perkembangan 

                                                             
12 Ibid 
13 Ibid 
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mengenai perlindungan di negara kita, NHT Siahaan14 merangkaikan 

kurun perkembangan tersebut berikut ini. Tentu tidak semata-mata 

dari sudut reaktivitas masyarakat konsumen, seperti yang terjadi di 

negara Amerika atau Eropa. 

Berikut ini rangkai waktu perlindungan konsumen di negara 

kita, lebih banyak didekati dari aspek perkembangan produk hukum 

yang ada, termasuk pada fase Hindia Belanda. Tentunya fase-fase 

perkembangan demikian, tidak disangkal akan adanya pengaruh 

perkembangan kehidupan konsumen diluar negeri. Berikut fase-fase 

tersebut: 

1. Masa zaman Hindia Belanda 

Pada masa zaman Hindia Belanda, upaya perlindungan 

konsumen telah tampak melalui rumusan pasal-pasal dari 

berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun 

misalnya rumusan-rumusan tersebut tidak secara eksplisit 

menyebut istilah konsumen, produsen atau pelaku usaha, 

namun secara hakiki objek pengaturannya adalah berkaitan 

pula terhadap konsumen atau pihak pelaku usaha. Pengatura 

pada perlindungan konsumen pada zaman ini dapat kita lihat 

antara lain pada:15 

a) Burjelijk Wetboek (BW), yakni Kitab Undang-

undang Hukum Perdata; 

                                                             
14 N.H.T Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen, Op.Cit. hal. 290 
15 Ibid. hal. 297 
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b) Wetboek van Strafsrecht (WvS), yakni Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana; 

c) Wetboek van Koophandel (WvK), yakni Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang. 

2. Masa Setelah Kemerdekaan hingga tahun 1967 

Kemudian periode selanjutnya yakni masa setelah 

kemerdekaan sampai kurun waktu tahun 1967. Dan dapat di 

jumpai dengan adanya peraturan perundang-undangan dapat 

dilihat beberapa produk perundangan yang sudah dibuat antara 

lain: 

a) Undang-undang No. 10 tahun 1961 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-undang No.1 

tentang Barang menjadi Undang-undang. Undang-

undang ini maksunya untuk menguasai dan mengatur 

barang-barang apapun yang diperdagangkan di 

Indonesia. 

b)  PP No. 9 Tahun 1964 tentang Standart Industri. 

c) Undang-undang No. 1 tentang penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 

1962 tentang Pokok Perumahan. UU ini sudah 

diperbaharui setelah diundangkan UU No.16 Tahun 

1985  tentang Rumah Susun, beserta PP No. 4 Tahun 
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1988 Tentang Rumah Susun sebagai peraturan 

organiknya. 

3. Masa tahun 1967 hingga 1974 

Preiode ini ditandai dengan hadirnya investasi yang amat 

pesat di Indonesia, baik dilakukan secara  joint venture 

maupun investasi dalam negeri. Keran investasi secara pesat 

dibuka setelah dikeluarkannya Undang-undang tentang 

Penanaman Modal Asing (PMA) bendasarkan UU No 1 tahun 

1967 dan UU tentang Penanaman Modal dalam Negeri 

(PMDN) berdasarkan UU No 11 tahun 1968. Pada periode 

inilah Orde Baru lebih menitikberatkan ekonomi sebagai 

sektor utama dalam merintis pembangunan. 

4. Masa tahun 1974 hingga sekarang 

Dalam periode tahun 1974 masalah perlindungan 

konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru 

dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan 

ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan 

kelompok masyarakat yang ada.16  

Sejak tahun 1980-an, YLKI memperjuangkan hadirnya 

legislasi perlindungan konsumen di Indonesia. Kala itu 

pemerintah tidak peduli dan malah mengganggap bahwa 

penegakan hak-hak konsumen akan menghambat laju 

                                                             
16 Ibid 
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pertumbuhan ekonomi.17 Di tahun 1981, YLKI dan Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyusun RUU 

Perlindungan Konsumen dan mensosialisasikan ke sejumlah 

kekuatan politik, tak terkecuali DPR, namun hasilnya nihil.18  

Tahun 1990-an, Departemen Perdagangan RI mulai 

memiliki kesadaran tentang pentingnya sebuah produk hukum 

tentang perlindungan hak konsumen. Namun dua draft RUU 

Perlindungan Konsumen yang disusun bersama Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Penelitian 

(Lemlit) Universitas Indonesia tidak pernah dibahas di DPR 

RI. Pasca-reformasi, pemerintahan BJ Habibie mengesahkan 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999. Tepat setahun 

kemudian, UUPK secara resmi dinyatakan berlaku.19  

Perkembangan penggunaan teknologi di sarana 

telekomunikasi berlangsung sangat pesat. Hal ini mengakibatkan 

manusia mempunyai banyak pilihan dalam berkomunikasi. 

Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan-penemuan 

terbaru dan inovasi akan sarana komunikasi semakin meningkat. 

Di abad 21 ini, sudah banyak jenis elektronik dan telematika yang 

                                                             
17 Ibid 
18 Sofyan Rudi, Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen, diakses dari http://rudi-

sofyan.blogspot.co.id, pada tanggal 07 Mei 2017. Pukul 23.03 WIB. 
19 Ibid 

http://rudi-sofyan.blogspot.co.id/
http://rudi-sofyan.blogspot.co.id/
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dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan 

sehari-hari masyarakat. 

Mengingat produk elektronik dan telematika semakin pesat 

perkembangannya sehingga untuk menghindari dan mengatasi 

segala kemungkinan dan resiko-resiko yang dapat mengurangi 

fungsi maupun nilai dari produk elektronik dan telematika 

tersebut, perlu adanya suatu pengalihan resiko. Produk elektronik 

dan telematika pada umumnya dijamin dengan garansi dari pabrik 

dan distributor (garansi pabrik/jaminan terbatas pabrikan). Namun 

saat ini, perdagangan yang melanggar hukum dan dilakukan di 

luar jalur resmi, dan tidak dilengkapi perizinan untuk 

diperdagangkan, sehingga melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen”. Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum 

perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam 

hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk 
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(barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam 

kehidupan bermasyarakat.20 

Konsumen dalam menggunakan barang yang diproduksi 

atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dan keadaan barang 

tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar, maka 

konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan 

hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat 

mencegah kerugian bagi semua bangsa di dunia untuk dapat 

mewujudkannya. 

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan 

hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai 

keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, 

pengusaha dan pemerintah.21 Keperluan adanya hukum untuk 

memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu 

hal yang tidak dapat dielakan, sejalan dengan tujuan 

pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya. 

Dalam ketentuan Pasal 27 (2) dan Pasal 28 Undang-undang 

Dasar 1945, yang pada intinya antara lain menentukan bahwa 

setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, 

memiliki kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran. Ketentuan 

                                                             
20 Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 

Jakarta, hal. 30 
21 Ibid 
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tersebut dapat bermakna bahwa setiap warga negara berhak 

memperoleh perlindungan atas berbagai hal yang berkaitan 

dengan penghidupan, antara lain kesehatan, keamanan, 

keselamatan dan sebagainya.22 

Selanjutnya ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen secara partial terdapat dalam berbagai peraturan dan 

pada saat ini lebih khusus dilakukan pengaturan dengan 

ditetapkannya Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang berlaku secara efektif mulai 

tanggal 20 April 2000, satu tahun sejak diundangkan. 

Kemudian Tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu pihak 

dalam interaksinya dengan pihak lain seharusnya dipenuhi 

manakala akibat dari kesalahan dari perbuatannya menyebabkan 

kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab tersebut harus dipenuhi 

tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi 

tanggungannya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari 

barang  yang berada di bawah pengawasannya, hal ini dapat 

dicermati dari ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata). 

Kemudian dalam ketentuan pidana masalah perlindungan 

konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

                                                             
22 Mariam Darus Badruszaman. 1986. Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut 

Perjanjian Baku. Jakarta: Bina Cipta. Hal 46 
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(KUHP). Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen 

untuk memperoleh informasi secara  benar. 

Dari pemaparan tersebut maka dimensi perlindungan 

hukum bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek dan dapat 

dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum 

perdata atau secara lebih khusus disebut dengan istilah hukum 

bisnis, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum 

administrasi. 

Hukum hidup, tumbuh dan berkembang di dalam 

masyarakat sebagai sarana menciptakan ketentraman dan 

ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga 

masyarakat. Hukum akan tumbuh dan berkembang bila 

masyarakat menyadari makna kehidupan hukum dalam 

kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri ialah untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat.23 Hukum 

juga  dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum yang 

meliputi keadilan, kerugian/kemanfaatan dan kepastian hukum.24 

Hukum yang mengatur perlindungan konsumen (Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen) tentu saja 

di tuntut pula untuk memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan 

                                                             
23 Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali, 

hal. 13 
24 Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982, Hukum dalam Perspektif 

Sosial,  Bandung: Alumni, hal 20-21 
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kepastian hukum, walaupun kadang-kadang bila salah satu nilai 

tersebut tercapai nilai yang lain menjadi terabaikan. 

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya 

perlindungan konsumen pada dasarnya sama dengan peraturan-

peraturan lain yang ketentuannya mengandung ide-ide atau 

konsep-konsep yang boleh digolongkan abstrak, yang idealnya 

meliputi ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan 

sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Oleh karena 

itu, persoalan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan 

sebagai bagian dari suatu sistem hukum akan berkaitan dengan 

upaya mewujudkan ide-ide tersebut, bahkan seringkali negara 

harus ikut campur tangan karena adanya kekuatan pengaruh yang 

menuntut hal demikian agar bekerjanya hukum dapat efektif, 

khususnya dalam hal ini adalah mengenai penyelenggaraan 

struktur hukum yang berupa lembaga-lembaga penegak hukum 

sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh 

keadilan. Dengan demikian diharapkan sistem hukum dalam 

upaya perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik. 

Membahas keperluan hukum untuk memberikan 

perlindungan bagi konsumen Indonesia, hendaknya terlebih 

dahulu kita melihat situasi peraturan perundang-undangan 

Indonesia, khususnya peraturan atau keputusan yang memberikan 

perlindungan bagi masyarakat, sehingga bentuk hukum 
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perlindungan konsumen yang ditetapkan sesuai dengan yang 

diperlukan bagi konsumen Indonesia dan keberadaannya tepat 

apabila diletakkan di dalam kerangka sistem hukum nasional 

Indonesia. 

Era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa dapat 

masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya 

terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu 

persaingan di mana konsumen dapat memiliki barang atau jasa 

karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu 

pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerjasama 

antar negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar 

terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan 

atas persaingan jujur.25 

Kemudian Menurut Pasal 8 ayat 1 huruf (j) UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 

Perlindungan Konsumen), pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 

mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha 

adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

                                                             
25 Erman Raja gukguk, dkk, 2000,  Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan l. Mandar 

Maju Bandung, hal. 38   
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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. 

 

2. Pengertian Konsumen 

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan 

masyarakat untuk orang yang mengkonsumsi atau memanfaatkan 

suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga memberi 

batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan 

langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Pengertian di atas dapat 

dibenarkan bahwa setiap orang yang menggunakan jasa atau 

mengkonsumsi baik yang berhubungan langsung antara pelaku usaha 

dengan konsumen atau pun tidak memiliki hubungan langsung dan 

hanya mengkonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen. 

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, 

membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun 

istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu “consumer”, atau 

dalam bahasa Belanda yaitu “consument”.26 Konsumen pada 

umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang 

diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang 

                                                             
26 Celina, 2008, Hukum Perlindungan konsumen, Jakarta, Sinar Garfika, hal. 22 
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mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan 

atau diperjual belikan lagi.27 

Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, 

sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada 

konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan 

pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang 

sesungguhnya. Beberapa peraturan undang-undang memberikan 

pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2), yaitu 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. 

Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang 

dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang 

yang membeli lalu menjualnya kembali tidak dapat dikatakan sebagai 

konsumen. Selain itu cakupan konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena konsumen 

sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan 

tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir

                                                             
27 Janus Sidabalok, 2010 Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, hal. 17 
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Oleh karena itu, lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan 

“setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan 

sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak 

ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut. “Konsumen adalah setiap orang 

ataupun badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang 

atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan 

martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang 

dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang 

jujur dan bertanggung jawab.28  

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan 

konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat 

akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen 

yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi 

suatu produk lainnya. Maka yang dimaksud dari pengertian konsumen 

menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen 

akhir.29 

                                                             
28 Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Bogor, 

Ghalia Indonesia, hal. 9 
29 Celina, Op.cit hal. 25 
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Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan batasan 

mengenai konsumen, yakni:30 

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang 

atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu; 

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan 

barang dan atau jasa untuk digunakan dengan tujuan 

membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan 

(tujuan komersial); 

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang 

mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk 

tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga 

dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan 

kembali (non komersial). 

Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula 

pengertian konsumen, yang khusus berkaitan masalah ganti kerugian. 

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk 

cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli melainkan juga korban 

yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan 

pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. 

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian 

konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 
                                                             

30 Ibid 
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tentang Perlindungan Konsumen, ”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”. Dari pengertian 

konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi 

konsumen.31 

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah 

pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli 

dari barang dan/atau jasa tersebut.  

Terkait hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar 

masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para 

ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai 

pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen 

dalam arti sempit).32 

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 

3 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 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 

                                                             
31 Ibid 
32 Ibid 
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melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi’’. 

 

3. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

 Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah 

hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang 

bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.33 

Perlindungan Konsumen banyak ditemui di berbagai literatur, 

sedikitnya dua istilah hukum mengenai konsumen yaitu hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua istilah ini 

sudah sering didengar bahkan arti kedua istilah ini sering disamakan. 

Akan tetapi, dilain pihak ada yang membedakan arti keduanya. 

Definisi hukum konsumen menurut A.Z Nasution34 ialah 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. 

                                                             
33 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo, hal. 9 
34 Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, 

Bogor, hal 104 
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Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari 

hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah 

bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen. 

Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum 

pelindungan konsumen yang telah disebutkan di atas, maka ada 

beberapa pokok pemikiran:35 

1. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas 

dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen. 

2. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah 

masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku 

usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya 

distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro 

periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 

dan sebagainya. 

3. Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen. 

4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku 

usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-

                                                             
35 Susanti Adi Nugroho, 2011,  Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari 

Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana, hal.58 
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kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi 

konsumen. 

Definisi hukum perlindungan konsumen tidak dicantumkan di 

dalam UUPK tetapi yang dicantumkan hanya mengenai definisi 

perlindungan konsumen. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 

angka 1 UUPK, isinya yaitu segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Menurut Johanes Gunawan, Perlindungan terhadap konsumen 

dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (no conflict/pre 

purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post 

purchase).36 

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan 

pada saat sebelum terjadi transaksi (no conflict/pre purchase) dapat 

dilakukan dengan cara antara lain: 

1. Legislation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen 

yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi 

dengan memberikan perlindungan konsumen melalui 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. 

Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan 

tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan 

sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-

                                                             
36 Johanes Gunawan, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik 

Parahyangan, Bandung, hal. 3. 



37 
 

 
 

batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara 

konsumen dan pelaku usaha.  

2. Voluntary Self Regulation, yaitu perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum 

terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha 

diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi 

dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam 

menjalankan usahanya.37 

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen 

pada saat setelah terjadi transaksi (conflict/post purchase) dapat 

dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar 

Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. 

Pengertian konsumen sebagaimana pengertian tersebut 

ditegaskan lagi di dalam Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan 

penjelasan bahwa: “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah 

konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah 

pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan 

konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk 

sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian 

konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir” 

                                                             
37 Ibid 
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Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum 

perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. 

Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang 

lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum 

yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu 

bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, 

misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen 

terhadap gangguan pihak lain. Hukum perlindungan konsumen yang 

berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan 

terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. 

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui 

undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak 

bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak 

konsumen.38 

                                                             
38 Abdul Halim Barkatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan 

Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, hal 7. 
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Sedangkan obyek yang menjadi transaksi yakni barang, diatur 

khusus dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.39 

Pengertian barang dalam UUPK tersebut mengandung 

pengertian yang sangat luas, sehingga dari segi perlindungan 

konsumen, pengertian tersebut menguntungkan konsumen, namun 

bagi produsen, pengertian tersebut merugikan, terutama produsen dari 

hasil pertanian primer dan hasil perburuan yang umumnya tidak 

melibatkan produsen secara langsung dalam menentukan kualitas 

barang, sehingga pengertian barang dalam UUPK sebaiknya juga 

dikecualikan produk pertanian primer dan hasil buruan yang belum 

diolah oleh produsen sebagaimana dalam directive40. 

Kemudian definisi terkait Pelaku usaha adalah Pelaku usaha 

adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 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 

                                                             
39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Pada Pasal 1 

Angka (4) “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”  

40 Yang dimaksud dengan directive, yakni Product Liability Directive (selanjutnya disebut 
directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun 
ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Lihat di Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-
Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Edisi 1 Cetakan ke-1 PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 25 
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bidang ekonomi (Pasal 1 angka (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen).41 

Definisi pelaku usaha yang diberikan oleh Pasal 1 butir 3 

UUPK tersebut, pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi 

dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, UUPK 

berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku 

usaha ekonomi lemah (Usaha Kecil Menengah). Pelaku Usaha 

menurut UUPK juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan 

yang berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum 

asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia.42 

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi 

penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer, dan sebagainya. 

Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa 

terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai 

produsen adalah: pembuat produk jadi (finished product); penghasil 

bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan 

dirinya sebagai produsen, dengan mencantumkan namanya, tanda 

pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk 

                                                             
41 Penjelasan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan: 

“Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, 
koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. 

42 Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari 
Hukum Acara Serta Kendala Implementasi, Cetakan ke-1. Kencana Media Group. hal. 67.   



41 
 

 
 

asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud 

untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk 

distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier) dalam 

hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.43 

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang 

dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama 

dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda karena produsen 

dapat berupa perorangan atau badan hukum.44 Dalam pengertian 

pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha 

di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.45 Hak pelaku usaha 

menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

diatur dalam Pasal 6. 

 

4. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Sebagai pemakai barang dan atau jasa, konsumen memiliki 

sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen 

adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak 

                                                             
43 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9   
44 Ibid 
45 Ibid 
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sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak 

lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari 

hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Secara umum dikenal 4 

(empat) hak dasar konsumen, yaitu:46 

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

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan 

jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu 

tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga 

konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani 

terlebih terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan 

dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.47 

Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang 

harus dilakukan oleh pemerintah; 

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be 

informed) yaitu: Setiap produk yang diperkenalkan kepada 

konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara 

lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan 

dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar 

konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang 

keliru atas produk barang dan jasa; 

                                                             
46 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.19 
47 Ibid 
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3. Hak untuk memilih (the right to choose) yaitu, Konsumen 

berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi 

suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan 

paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai 

kebebasan untuk membeli atau tidak membeli; 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard), yaitu, Hak ini 

berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini 

disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang 

berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. 

Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa 

kebutuhan dan klaimya bisa didengarkan, baik oleh pelaku 

usaha yang bersangkutan maupun oleh lemabaga-lembaga 

perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak 

konsumen. 

Kemudian terkait dengan hak-hak konsumen secara normatif 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengaturnya 

dalam Bab III. Hak dan Kewajiban, Bagian Pertama mengenai Hak 

dan Kewajiban Konsumen. Hak konsumen dinyatakan dalam Pasal 4 

UUPK:48 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

                                                             
48 Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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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; 

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 kompensasi, 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 perundang-undangan 

lainnya. 

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak 

konsumen yang secara universal pula dilindungi dan dihormati, antara 

lain yakni:49 

                                                             
49 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit.. Hal. 49 
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1. Hak keamanan dan keselamatan, yaitu Hak ini dimaksudkan 

untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam 

penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga 

konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun 

psikis) apabila memakai suatu produk. 

2. Hak untuk memilih, yaitu Hak ini dimaksudkan untuk 

memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih 

produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa 

ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen 

berhak memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk 

termasuk juga untuk memilih baik kualitas maupun 

kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak ini dimiliki oleh 

konsumen hanya jika ada alternatif pilihan dari jenis produk 

tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli 

oleh suatu produsen/pelaku usaha atau dengan kata lain 

tidak ada pilihan lain (barang maupun jasa), maka dengan 

sendirinya hak untuk memilih tidak berfungsi;. 

3. Hak untuk memperoleh informasi, yakni Hak atas informasi 

yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat 

memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk 

karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih 

produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta 

terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan 
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produk. Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai 

manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan 

produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari 

produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan 

secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan 

dengan mencantumkan pada label yang melekat pada 

produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh 

produsen/pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun 

media elektronik. 

 Informasi tersebut dapat memberikan dampak 

signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen 

dalam memilih produkk serta meningkatkan kesetiaannya 

terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan 

keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi 

kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan 

menguntungkan konsumen dan pelaku usaha; 

4. Hak untuk didengar, yakni hak untuk menghindarkan diri 

dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu 

apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut 

kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang 

telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa 

pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah 
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yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini 

disampaikan baik secara perorangan maupun kolektif, baik 

yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh 

suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI. 

5. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang 

patut, Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan 

konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu 

produk melalui jalur hukum; 

6. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, Hak ini 

dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan 

maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar 

dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya 

pendidikan bagi konsumen diharapkan konsumen dapat 

lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang 

dibutuhkan; 

7. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. Maksud hak ini adalah hak untuk 

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, 

pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya; 

8. Hak untuk memperoleh ganti kerugian Hak ini 

dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah 

menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan 
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barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. 

Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah 

merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi 

maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini 

dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) 

maupun yang diselesaikan melalui pengadilan; 

9. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan 

nilai tukar yang diberikannya Hak ini dimaksudkan untuk 

melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara 

tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan 

tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang 

atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau 

kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya; 

Selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai 

kewajiban. Ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam 

Pasal 5 UUPK, yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa;  

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
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4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur 

tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, melainkan juga 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) UU 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan 

pengertian ”pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan 

usaha, baik 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 penyelenggaraan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.  

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah 

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor, dan lain-lain. 

 

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Berbicara mengenai asas hukum, Achmad Ali50 berpendapat bahwa 

harus diketahui bahwa asas hukum yang melahirkan norma hukum, dan 

norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat 

melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma 

                                                             
50 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 

samapi 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 96-7 
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hukum, dan dari satu norma hukum dapat melahirkan lebih dari satu aturan 

hukum hingga tak terhingga aturan hukum. 

Jadi pada hakikatnya setiap peraturan-peraturan yang ada didasari 

oleh sejumlah asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Asas hukum ialah 

sesuatu yang melahirkan (sumber, inspirasi, filosofis, materiil dan formil) 

dari peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian asas hukum merupakan 

ratio logis peraturan-peraturan hukum, khususnya di Indonesia.51 

Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi 

menghilangkan dan menetralisir kemungkinan terjadinya suatu konflik 

dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena asas hukum 

merupakan konsekuensi logis dari peraturan hukum. 

Menurut Paton52 asas hukum tidak akan pernah habis 

kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum. Asas 

hukum tetap saja ada dan akan terus mampu melahirkan peraturan hukum 

secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Asas-asas hukum 

mengandung nilai-nilai dan tuntutan estetis. Hukum sebagai suatu sistem 

tidak menghendaki adanya suatu konflik dalam sistem hukum itu, maka 

asas-asas hukumlah berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu. 

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, 

terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas-asas ini 

dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang isinya: Perlindungan konsumen 

                                                             
51 Abdullah Marlang, 2009 Pengantar Hukum Indonesia, Makassar: A.S. Center, hal. 35. 

 52 Ibid 
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berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumen, serta kepastian hukum. 

Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan 

konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) 

asas, yaitu: 

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 kewajibannya 

secara adil.  

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.  
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5. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha 

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, 

serta negara menjamin kepastian hukum 

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya 

mengacu pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara 

Republik Indonesia.53 

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila 

diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:  

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas 

keamanan dan keselamatan konsumen,  

2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas 

keseimbangan,  

3. Asas kepastian hukum. 

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, 

mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan 

bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan 

pemerintah. Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang 

dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan 

                                                             
53 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op.cit, hlm. 26 
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keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat 

penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen 

disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.54 

Sedangkan untuk tujuan Perlindungan konsumen sediri di atur 

dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan 

Konsumen yang bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

                                                             
54 Ibid 
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Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan 

dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan 

perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana 

dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup 

aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan 

konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai 

dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan 

konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi 

dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualiatas barang, 

pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah 

meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan 

perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.55 

 

C. Tinjaun Umum Tentang Produk Elekronik dan Telematika 

1. Pengertian Produk Elektronik dan Telematika 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Produk diartikan 

sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau 

nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses 

produksi itu.56 Salah satu ahli Agnes M.Taor57 mengartikan produk 

adalah “semua benda bergerak atau tidak bergerak.” 

                                                             
55 Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Bandar Lampung: Universitas lampung, hal. 40-41 
56 Tan Kamello, Praktek Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia Sebagai Akibat 

Produk Asing di Pasar Nasional. (Medan : Makalah dalam Pelatihan Manajemen dan Hukum 
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Apabila dilihat dari pengertian diatas maka produk adalah benda 

yang bergerak atau tidak bergerak atau jasa yang dihasilkan melalui 

proses produksi oleh pengusaha sehingga benda yang tidak dihasilkan 

melalui proses produksi bukanlah merupakan produk. 

Sedangkan dalam UUPK tidak diatur perihal produk elektronik 

baik itu standarisari maupun spesifikasinya, namun di dalam Peraturan 

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

atur terkait pengertiannya saja yakni diatur dalam Pasal 1 ayat (2) 

“Produk elektronika adalah produk-produk elektronika konsumsi yang 

dipergunakan di dalam kehidupan rumah tangga” 

Sedangkan difinisi dari telematika merupakan adopsi dari 

bahasa Prancis yang sebenarnya adalah “Telematique” yang kurang 

lebih dapat diartikan sebagai bertemunya sistem jaringan komunikasi 

dengan teknologi informasi. Pertama kali istilah Telematika 

digunakan di Indonesia adalah pada perubahan pada nama salah satu 

laboratorium telekomunikasi di ITB pada tahun 1978.58 

Para praktisi mengatakan bahwa Telematics merupakan 

perpaduan dari dua kata yaitu dari “Telecommunication and 

Informatics” yang merupakan perpaduan konsep Computing and 

                                                                                                                                                                       
Perdagangan, 1998). Hal.3, dalam Jurnal Chapter III diakses di http://repository.usu.ac.id pada 
tanggal 9 Maret 2017 pukul 23.33 WIB. 

57 Ibid 
58 Wikipedia, Telematika, diakses dari https://id.wikipedia.org/ pada tanggal 10 Maret 2017 

Pukul 00.21 WIB. 

http://repository.usu.ac.id/
https://id.wikipedia.org/
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Communication. Istilah telematika juga dikenal sebagai “the new 

hybrid technology” karena lahir dari perkembangan teknologi digital. 

Dalam wikipedia disebutkan bahwa Telematics juga sering disebut 

dengan ICT (Information and Communications Technology).59 

Kemudian di diatur pula dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 pada pasal 1 ayat (1) “Produk 

telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras 

telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan 

pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat 

lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan 

komunikasi”. 

Dari definisi serta pengertian Produk elektronik dan telematika 

tersebut tidak ada standarisasi serta spesifikasi yang jelas dalam 

Undang-Undang UUPK sedangkan dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan RI hanya mengatur sebagian kecil yakni terkait barang 

ataupun produk yang masuk ke Indonesia tertera dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Pasal 2 ayat 

(1) “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi 

dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib 

                                                             
59 Kementrian Informasi dan Telematika Republik Indonesia, Telematika Dan Informatika 

Di Indonesia, akses di http://www.aptika.kominfo.go.id pada tanggal 12 Maret 2017, Pukul 23.44 
WIB. 

 

http://www.aptika.kominfo.go.id/
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dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam 

Bahasa Indonesia”. 

Kemudian dalam pasal 4 di peraturan yang sama juga 

menyebutkan bahwa “Produk telematika dan elektronika yang wajib 

dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini” dan diatur pula terkait 

produsen serta imprortir dalam pasal 560 ayat 1, 2, dan 3 kemudian 

perihal standarisasi diatur dalam pasal 6 yang mana menyebutkan 

bahwa setiap produk harus memenuhi standarisari yang berlaku di 

Indonesia. Berikut bunyi dari pasal 6. Dalam hal SNI pelayanan purna 

jual produk telematika dan elektronika tertentu telah diberlakukan 

secara wajib, persyaratan pelayanan purna jual didasarkan pada 

ketentuan pemberlakuan SNI dimaksud. 

 

 

 

 

                                                             

60 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, pasal 5 ayat (1) 
Produsen atau importir produk telematika dan elektronika harus memiliki paling sedikit 6 (enam) 
pusat pelayanan purna jual (service center) yang berada di kota besar dan/atau di perwakilan 
daerah beredarnya produk telematika dan elektronika. (2) Produsen atau importir sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 yang tidak memiliki pusat pelayanan purna jual (service center) harus 
bekerjasama dengan pihak lain yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama. (3) Pusat 
pelayanan purna jual (service center) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus 
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.  
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2. Standarisasi Produk Elektronik dan Telematika 

Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan dan/atau 

karakteristik dari suatu produk yang dibuat secara konsensus dan 

ditetapkan oleh lembaga berwenang, yang dimaksud standar adalah 

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan 

metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait 

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, 

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang 

akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

Standar Nasional Indonesia (SNI) dibuat oleh pemerintah Indonesia 

sebagai standar nasional hasil konsensus para pemangku kepentingan. 

SNI ini ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN). 

Standardisasi dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan 

kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya 

baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian 

fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran 

perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam 

perdagangan. Di samping itu, juga mengemukakan bahwa penerapan 

standarisasi juga dimaksudkan untuk membendung arus barang impor 

yang masuk ke Indonesia. 

Kemudian dalam UPPK sepintas dijelaskan terkait standarisasi 

yang penulis maksud yakni terkait larangan bagi pelaku usaha namun 



59 
 

 
 

yang menjadi pertanyaan besar adalah tidak adanya aturan dalam 

UUPK yang mengatur khusus terkait standarisasi produk elektronik 

dan telematika, dan dari hasil pengamatan penulis ini berikut norma 

yang tersurat dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 UUPK. 

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 

19/M-DAG/PER/5/2009 disebutkan bahwa peraturan tentang 

standarisasi tersebut diatur dalam pasal 6 yang menyebutkan “Dalam 

hal SNI pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika 

tertentu telah diberlakukan secara wajib, persyaratan pelayanan 

purna jual didasarkan pada ketentuan pemberlakuan SNI dimaksud” 

yang menyatakan bahwa setiap produk elektronik dan telematika yang 

masuk ke pasar Indonesia wajib berstandart SNI. 

Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 7 dalam peraturan 

yang sama bahwa setiap produk elektronik dan telematika wajib di 

daftarkan secara resmi ke Direktorat Jendral Perdagangan dalam 

negeri.61 

3.  Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Perlindungan 

Konsumen Bidang Produk Elektronik dan Telematika 

Berbicara mengenaik peraturan perundang-undangan terkait 

perlindungan konsumen bidang produk elektronik dan telematika 

                                                             
61 Lihat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, pasal 7 ayat 

(1) Produsen atau importir produk telematika dan elektronika wajib mendaftarkan petunjuk 
penggunaan dan kartu jaminan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal ini 
Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan; (2) Produsen atau 
importir yang telah mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran. 
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tentu tidak terjewantahkan ada beberapa norma yang di bentuk dan di 

buat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk hal itu, yang 

sengaja mengatur baik secara umum dan khusus mengenai 

perlindungan konsumen maupun perlindungan konsumen pada produk 

elektronik dan telematika. Berikut peraturan perundang-undangan 

terkait perlindungan konsumen pada bidang elektronik dan telematika 

yang menurut hemat penulis menjadi fokus dalam penelitian tugas 

akhir ini, yakni: 

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai 

terjadi pada dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 

1973. Ketika itu gagasan perlindungan konsumen disampaikan 

secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan 

advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, 

pengaduan, dan publikasi media konsumen. 

Waktu sejak dekade 1980-an, gerakan atau perjuangan 

untuk mewujudkan sebuah Undang-Undang tentang perlindungan 

konsumen dilakukan selama bertahun-tahun. Masa Orde Baru, 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki 

greget besar untuk mewujudkannya karena terbukti pengesahan 

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen 
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(RUUPK) selalu ditunda. Baru pada era reformasi, keinginan 

terwujudnya UU tentang Perlindungan Konsumen bisa terpenuhi. 

Pada masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya tanggal 20 April 

1999, RUUPK secara resmi disahkan sebagai UU tentang 

Perlindungan Konsumen, dan  dengan adanya UU tentang 

Perlindungan Konsumen jaminan atas perlindungan hak-hak 

konsumen di Indonesia diharapkan bisa terpenuhi dengan baik. 

Masalah perlindungan konsumen kemudian ditempatkan kedalam 

koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen, yang 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional.62 

Pada tahun 1981 untuk pertama kalinya YLKI mengusulkan 

kepada pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-

undang Perlindungan Konsumen, karena banyaknya keluhan 

konsumen yang disampaikan pada lembaga ini. Tapi usulan itu 

ditolak dengan alasan di Indonesia telah ada peraturan yang 

membahas tentang konsumen yang termuat dalam lingkungan 

hukum perdata (KUH Perdata, KUHD, dan lain-lain) maupun 

hukum publik (Hukum Pidana, Hukum Adiministrasi, Hukum 

Internasional, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana dan 

lain-lain)63 

                                                             
62 Gunawan Sri Guntoro, Sejarah Perlindungan Konsumen, diakses dari 

https://gunawansriguntoro.wordpress.com, pada tanggal 16 Maret 2017, Pukul 01.22 WIB 
63 Nasution, Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diakses 

dari http://www.referensimakalah.com, pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 01.45 WIB. 

https://gunawansriguntoro.wordpress.com/
http://www.referensimakalah.com/
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Kemudian pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah 

Indonesia telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat 

mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan 

segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki 

terhadap pelaku usaha. Sebagaimana tertera dalam konsiderans 

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat 

konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku 

usaha yang bertanggung jawab.64 

 

B. 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 

Elektronika 

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU No. 8 Tahun 1999 

Pasal 1 angka 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya 

                                                             
64 Gunawan Sri Guntoro, Op.Cit. Sejarah Perlindungan Konsumen..  
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kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang 

terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. 

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan 

tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya 

demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.65 Perlindungan 

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 

Kemudian mengingat pentingnya perlindungan konsumen, 

dan khusunya terkait produk elektronik dan telematika untuk 

melengkapi UUPK, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk 

Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa 

Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. 

Keputusan ini kemudian diganti dengan 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 Elektronika.  

                                                             
65 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. Hukum Perlindungan Konsmen. 
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Peraturan ini mewajibkan agar produk telematika dan 

elektronika menyertakan kartu jaminan/garansi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 yang isinya berupa: 

1) Setiap produk telematika dan elektronika yang 
diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di 
pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk 
penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa 
Indonesia; 

2) Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disandingkan dengan bahasa asing sesuai kebutuhan. 

 

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan konsumen dapat 

terhindar dari pembelian produk yang tidak mencantumkan 

petunjuk dalam bahasa Indonesia, Tetapi meskipun telah ada 

peraturan ini namun pada kenyataannya, masih banyak produk 

telematika dan elektronika di Negara Indonesia yang tidak 

mengindahkan peraturan-peraturan tersebut. 

Selain itu terdapat peraturan terkait produk elektronik dan 

telematika yakni antara lain Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 10/M-Dag/Per/I/2014 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 67/M-

DAG/PER/11/2013 Tentang Kewajiban Pencantuman Label 

Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, dan juga ada Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-

DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam 

Bahasa Indonesia Pada Barang. 
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D. Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia Pasal 8 Huruf j 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Dalam Produksi dan Penggunaan Barang Elektronik 

Pada pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang 

selanjutnya disebut UUPK. Secara tegas mengatur tentang Pelaku usaha 

yang dilarang dilarang 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 yang berlaku. 

Kemudian dalam praktiknya pasal ini sering kali menjerat para 

pelaku usaha sehingga sempat terjadi gelar perkara dengan adanya putusan 

Nomor 74/PUU-IX/2011 perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian 

Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j UU No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Pengujian ini dimohonkan Ketua Umum 

Organisasi Advokat Indonesia (OAI) Virza Roy Hizzal terkait pemidanaan 

bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa yang tidak 

mencantumkan petunjuk/informasi berbahasa Indonesia.   
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Menurut Virza Roy Hizzal66 pada persidangan tersebut konsep 

Pemidanaan dalam konteks perlindungan konsumen yang diatur dalam 

Pasal 62 ayat (1)67 jo Pasal 8 ayat (1)68 UU Perlindungan Konsumen 

adalah sesuatu yang berlebihan dan multitafsir. 

Perlu dicermati bahwa Pemberlakuan sanksi pidana dan denda 

(penal) dalam hal jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPer tidak tepat 

karena prinsip jual beli melekat unsur perikatan, sehingga tidak perlu ada 

pemidanaan bagi para pihak yang mengikarinya. 

Sanksi pidana yang merupakan pelanggaran hak konsumen atas 

informasi hanya layak diterapkan jika pelaku usaha 

menawarkan/mempromosikan barang/jasa ternyata tidak sesuai apa yang 

ditawarkan/diperjanjikan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 

f, Pasal 9, Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen. Ditegaskan kembali  

oleh Virza Roy Hizzal69 Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j itu 

tidak sejalan dengan asas manfaat karena bersifat premium remedium yang 

mengesampingkan penggunaan mekanisme complain, teguran yang lazim 

dalam hukum perdata agar pelaku usaha dapat memperbaiki kesalahannya, 

                                                             
66 Hukum Online, Aturan Pidana Perlindungan Konsumen Ancam Pedagang, diakses dari 

http://www.hukumonline.com/ pada tanggal 11 Mei 2017. Pukul 18.26 
67 Lihat Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “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 
lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.” 

68 Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf j berbunyi, “Pelaku usaha dilarang 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 yang 
berlaku.” 

69 Hukum Online, Op.cit.. 

http://www.hukumonline.com/
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dan sanksi pidana pada pasal yang menegaskan sarana non pidana itu 

hanya akan melahirkan ketakutan di masyarakat untuk 

melakukan  kegiatan usaha atau perniagaan. “Peniadaan sarana-sarana 

nonpenal ini telah bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan 

keadilan. 

Karena itu, Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 

ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen dinilai bertentangan dengan 

Pasal 1 angka 3, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C, dan 

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sebab, pasal itu menimbulkan 

ketidakpastian hukum untuk diterapkan, dan disisi lain pemerintah melalui 

menteri perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI 

No 19 Tahun 2009 yang menjadi dasar hadirnya tulisan ini. 

 

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pidana 

1. Pengertian Putusan Pengadilan 

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana 

yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan 

bahwa:  

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini”70 

                                                             
70 Lihat Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah 

didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang 

pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. 

Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan 

dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan 

itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu 

persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan 

pidana diluar batas-batas dakwaan.71 

Akan tetapi kendati demikian surat dakwaan tersebut merupakan 

dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak 

terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pasa Pasal 

183 KUHAP, yang menyatakan :  

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, 
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”72 
 

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk 

menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana: Pertama, 

Adanya alat bukti yang cukup dan sah. Kedua, Adanya keyakinan 

hakim. 

                                                             
71 Andi Hamzah, 1996, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, Hal 167 
72 Lihat Pasal 183 KUHAP. 
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Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 

KUHAP bahwa terdapat 4 (empat) Alat bukti yang sah menurut 

hukum yakni:  

a) Keterangan saksi;  

b) Keterangan ahli;  

c) Surat;  

d) Keterangan terdakwa. 

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang 

menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu 

didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-

hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil 

tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan 

yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.73 

Mejelis hakim dalam menentukan hukuman diharapkan 

berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar 

menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin 

timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim 

berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan 

yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami 

serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia 

peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan 

dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan 

                                                             
73 Tri Andrisman, 2010,  Hukum Acara Pidana, Lampung, Universitas Lampung, hlm, 68 

dalam http://digilib.unila.ac.id akses terakhir pada tanggal 19 Juni 2017 Pukul 23.22 WIB. 

http://digilib.unila.ac.id/
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hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan beschikking. Putusan 

hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu 

perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan 

suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti 

pengangkatan wali atau pengangkatan anak.74 Pengertian putusan 

terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam 

hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

 

2. Macam-Macam Putusan Pengadilan 

A. Putusan Bebas 

Berkenaan dengan putusan bebas (vrijspraak) adalah 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, 

yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 

di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 

terdakwa diputus bebas”. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP 

yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup 

terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 

                                                             
74 Ibid 
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Ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta 

penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila: 

a) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan; 

b) Kesalahan terdakwa atas pebuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum karena: Pertama, Tidak terdapat alat 

bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif (negatief 

wettelijke bewijs theorie) sebagaimana dianut KUHAP. 

Kedua, Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas 

minimum pembuktian sesuai undang-undang telah 

terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis 

hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak 

yakin akan kesalahan terdakwa. 

B. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum 

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum dicantumkan pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang 

menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 

tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum”.  

Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di 

dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. 
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Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa 

lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.75 

C. Pemidanaan atau Penjatuhan Pidana 

Adapun mengenai kapan suatu putusan pemidanaan atau 

penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 

Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:  

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
maka pengadilan menjatuhkan pidana”. 
 
Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh 

hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHAP 

adalah sebagai berikut : 

a) Hak segera menerima atau menolak putusan terdapat 

dalam Pasal 196 Ayat (3) butir a KUHAP); 

b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima 

atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang 

ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan 

atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang 

tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) butir b jo. Pasal 233 Ayat 

(2) KUHAP); 

c) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam 

tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, 

                                                             
75 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.148 
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untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima 

putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir c KUHAP);  

d) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari 

setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan 

diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP 

(Pasal 196 Ayat (3) butir d jo. Pasal 233 Ayat (2) 

KUHAP); 

e) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud 

pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang 

ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang 

menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus 

oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara 

itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) butir e 

KUHAP). 

 

3. Putusan Pidana 

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, 

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-

undang.  

Adapun menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila 
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pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP 

tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu: 

a) Putusan Akhir 

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa 

terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok 

perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok 

perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan 

putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang 

dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan 

identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa 

untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang 

terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan 

dalam sidang terbuka untuk umum; 

b) Putusan Sela 

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada 

ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam 

penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi 

terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan 

atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa 

dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh 

majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara 

tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari 
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penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan 

sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan 

Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang 

bersangkutan. 

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping 

memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali 

karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam 

hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya 

yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya 

belum diperiksa oleh majelis hakim.76 

  

4. Putusan Pidana Bisnis 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana 

terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum dalam hal ini fokus penulis terkait 

pidana bisnis/ekonomi. 

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah77 dibedakan 

atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku 
II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. 

                                                             
76 Ibid 
77 Andi Hamzah., 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia 
Jakarta, hlm 
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Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 
“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi 
pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke 
III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem 
hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 
keseluruhan; 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak 
pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana 
materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah 
tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. 
Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. 
Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada 
menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana;  

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan 
menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan 
tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh 
tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 
KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP 
(pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang 
dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian 
(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, 
misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya 
seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam 
Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP; 

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif 
(positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil 
adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan 
dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, 
misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan 
(Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan 
menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak 
pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan 
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 
diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak 
Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 
dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang 
mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan 
tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, 
ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut 
meninggal. 
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Kebijakan legislatif mengenai jenis dan jumlah pidana yang 

dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi yang 

menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Di dalam KUHP jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai 

apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Dari jenis-jenis pidana 

yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP ini maka, dalam Hukum 

Pidana Indonesia tidak mengenal penjatuhan pidana secara komulatif 

untuk pidana pokok, terlebih untuk tindak pidana biasa. 

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana yakni dalam proses 

peradilan pidana, terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh aparat 

penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan dari 

mekanisme formal ke mekanisme informal yaitu dengan konsep 

restorative justice. Susan Sharpe mengemukakan lima prinsip dalam 

restorative justice, yaitu:78 

1. Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan 
konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus 
dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk 
menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain 
itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang 
selama ini merasa terganggu keamanan dan 
ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama 
memecah persoalan ini; 

2. Restorative justice mencari solusi untuk mengembalikan 
dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat 
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini 
termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan 
korban atas tindak pidana yang menimpanya; 

                                                             
78 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 74 dalam Tindak 

pidana ekonomi diakses dari http://repository.unpas.ac.id/ pada tanggal 14 Juli 2017 Pukul 15.40 
WIB.  
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3. Restorative justice memberikan rasa tanggungjawab 
yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas 
perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa 
penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta 
menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan 
kerugian bagi orang lain; 

4. Restorative justice berusaha menyatukan kembali pelaku 
sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang 
selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini 
dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban 
dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya 
dalam kehidupan masyarakat secara normal; 

5. Restorative justice memberikan kekuatan kepada 
masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan 
tidak terulang kembali. 
 

Penelitian ini secara khusus Penulis membahas terkait tindak pidana dalam ruang 
llingkup perlindungan konsumen yang telah diatur sendiri oleh undang-undang 
yang khusus sesuai dengan asas Lex Spesialis derogat lex generalis sebagai dasar 
hukum dalam penindakan hukum terhadap pelaku usaha baik yang dilakukan oleh 
produsen maupun konsumen, yang secara rinci telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga 
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 Elektronika 
yang secara khusus mengatur terkait pokok bahasan dalam penelitian penulis 
yakni tentang pelindungan konsumen dalam bidang produk elektronik dan 
telematika. 


