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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Toko Modern 

1. Dasar Hukum Keberadaan Toko Modern 

Perkembangan toko modern yang sangat pesat diawali dengan kebijakan 

yang mendukung liberalisasi ritel, antara lain diwujudkan dalam bentuk 

mengeluarkan kegiatan usaha ritel dari daftar negatif bagi penanaman modal di 

Indonesia. Kebijakan ini dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 96 

Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang 

Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan 

Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan 

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman 

Modal.  

Aturan hukum yang lainnya ialah Perpres Nomor 112 Tahun 2007 

Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan 

Toko Modern. Perpres ini menyebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 5 bahwa 

toko modern adalah “toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai 

jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, 

Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”. 

Selanjutnya pada tahun 2014 diterbitkan undang-undang perdagangan 

yang menjadi aturan hukum pertama yang mengatur mengenai perdagangan 

termasuk toko modern dalam bentuk undang-undang. Sekalipun di dalam 
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undang-undang ini tidak disebutkan secara redaksional kata “toko modern” 

namun secara substansi keberadaan toko modern telah diatur di dalam undang-

undang ini dengan menggunakan istilah “toko swalayan”, hal ini sebagaimana 

yang tertuang dalam ketentuan Pasal  12 ayat (1) huruf c yang menyebutkan 

bahwa: 

Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem 
pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang 
berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, 
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

 
Sebagai aturan pelaksana mengacu kepada Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis 

Usaha Toko Modern . Sedangkan mengenai pedoman pembinaan dan penataan 

toko modern diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-

DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

Sementara itu aturan yang dasar hukum yang lebih khusus mengenai 

keberadaan toko modern untuk Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, 

Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. 

2. Peraturan tentang Toko Modern 

Regulasi mengenai toko modern berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 

Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yaitu; “Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan zonasinya”. 
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Untuk menindaklanjuti Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 112 Tahun 2007, 

pedoman mengenai pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur 

melalui Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern. Pada Pasal 3 Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 mengatur 

ketentuan pendirian Toko Modern sebagai berikut: 

(1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko 
Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa 
kondisi ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan 
UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. 

(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar 
Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; 
b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 
c. Kepadatan penduduk; 
d. Pertumbuhan penduduk; 
e. Kemitraan dengan UMKM lokal; 
f. Penyerapan tenaga kerja lokal; 
g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana 

UMKM lokal; 
h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 
i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara 

Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada 
sebelumnya; dan 

j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility). 

 
Pada Pasal 3 ayat (10) memberikan ketentuan pendirian Minimarket 

diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai 

dengan lokasi Minimarket tersebut. 

Dengan pertumbuhan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan 

kepastian usaha dan tertib usaha, untuk mengoptimalkan penataan dan 
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pembinaannya perlu mengatur kembali ketentuan Permendag Nomor 53/M-

DAG/PER/12/2008 dengan mencabut dan digantikan Permendag Nomor 70/M-

DAG/PER/12/2013 yang kemudian diperbarui dan mengalami perubahan 

dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014. 

Permendag perubahan ini hanya merubah sebagian ketentuan Pasal dalam 

Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, yakni Pasal 8, ketentuan ayat (2) 

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 41.  

Berdasarkan Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 pada Pasal 1 

angka 1 disebutkan bahwa: 

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. 

 
Dalam hal pendirian Toko Modern terdapat perubahan regulasi yang 

mendasar pada Pasal 3 Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 
serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan 
Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah setempat. 

(2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta 
jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mempertimbangkan: 
a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing- 

masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun 
terakhir; 

b. potensi ekonomi daerah setempat; 
c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 
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d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; 
e. perkembangan pemukiman baru; 
f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/ atau 
g. jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan 

usaha toko eceran tradisional di sekitarnya. 
 

Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 melalui Pasal 4 bahwa 

Pelaku Usaha dapat mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang 

berdiri sendiri dan/atau Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain. Selain 

mengintegrasikan dengan Pasar Tradisional, Pelaku Usaha dapat mendirikan 

outlet/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned 

outlet) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai. Dalam hal Pelaku 

Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak batas maksimal kepemilikan 

gerai dan akan melakukan penambahan wajib melakukan kemitraan dengan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan pola perdagangan umum dan/ atau 

Waralaba. 

Sementara itu Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 yang memuat 

perubahan atas Permendag  Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 mengatur 

mengenai: 

Pasal 8 
(1) Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha 

utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan 
jumlah barang yang dijual di outlet/ gerai Toko Modern. 

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penjualan 
barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh per 
seratus) dari keseluruhan jumlah barang di outlet/ gerai Toko 
Modern. 

Pasal 21 
1) (Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri 

paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan 
jumlah barang dagangan (stock keeping unit) yang dijual di dalam 
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outlet/gerai Toko Modern, kecuali dalam rangka kemitraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). 

Pasal 22 
(1) Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk 

melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan 
barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% 
(delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang 
diperdagangkan. 

(2) Menteri memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi 
dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) kepada 
Toko Modern yang berbentuk stand alone brand  dan / atau 
outlet/ toko khusus (speciality stores) dalam hal barang dagangan: 
a. memerlukan keseragaman produksi (uniformity) dan 

bersumber dari satu kesatuan jaringan pemasaran global 
(global supply chain); 

b. memiliki brand/ merek sendiri yang sudah terkenal di dunia 
(premium product) dan belum memiliki basis produksi di 
Indonesia, atau 

c. berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga 
negaranya yang tinggal di Indonesia. 

(3) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 
bertahap meningkatkan penjualan barang serupa yang diproduksi 
di Indonesia dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri 
melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 

Pasal 41 
(3) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memiliki 

lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/ gerai milik sendiri 
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat beroperasi dan 
memiliki outlet/ gerai dengan jumlah yang dimaksud. 

(5) Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk 
melakukan kegiatan perdagangan barang yang telah beroperasi 
dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang 
dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Menteri 
ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini 
paling lambat 2 (dua) tahun. 

 
3. Pengertian Toko Modern 

Pada prinsipnya toko modern dan pusat perbelanjaan merupakan bagian 

dari pasar modern (ritel modern). Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan 

Presiden RI No. 112 Tahun 2007 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 
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70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memberikan definisi 

mengenai toko modern sebagai berikut: 

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, 
supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang 
berbentuk perkulakan. 

 
Toko modern memiliki kualifikasi khusus dalam hal sistem penjualan 

dan jenis barang yang diperdagangkan yang membedakan dirinya dengan toko 

tradisional. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perpres No.112/2007 

dijelaskan bahwa: 

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah 
sebagai berikut: 

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran 
barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah 
tangga lainnya; 

b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya 
produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang 
berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan 

c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. 
 

4. Jenis-Jenis Toko Modern 

Dilihat dari bentuk hukumnya, beberapa toko modern diklasifikasikan 

menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. 

Perusahaan-perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, 

yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, 

yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero).13  

                                                           
13 Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung. Citra Aditya 

Bakti.Hal. 83. 
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Kata perseroan, berasal dari kata “sero” yang artinya saham atau andil, 

sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut dengan 

perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan pesero atau lebih dikenal 

dengan sebutan pemegang saham. Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana 

halnya dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero atau saham, tetapi 

perusahaan tersebut disebut juga dengan nama perseroan.14 Sesuatu yang dapat 

menjadi subjek hukum adalah manusia (natuurlijkpersoon) dan badan hukum 

(rechts-persoon).15 Badan hukum sebagai subjek hukum ini, menurut Satjipto 

Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian 

diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan 

perlindungan terhadap manusia.  

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Perda Kota Malang Nomor 1 

Tahun 2014 disebutkan bahwa: 

Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum 
yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau badan usaha milik 
Negara/ daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan 
perdata, firma, atau CV. 

 
Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa badan usaha yang 

berbadan hukum haruslah berbentuk perseroan terbatas, koperasi dan atau 

badan usaha milik Negara/daerah. 

Sesuai yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 112 Tahun 

2007, “Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, 

                                                           
14 Ibid. 
15 Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Bandung. Alumni. Hal.14. 
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Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”. 

Jenis toko modern dapat dibedakan melalui luas lantai dan perizinan yang 

dimiliki sesuai dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, yang dijelaskan 

melalui Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 dan digantikan 

Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/013 yaitu pada Pasal 6 sebagai berikut: 

a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);  
b. Supermarket, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); 
c. Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); 
d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);  
e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 

 
Luas lantai seperti tersebut diatas dapat mengklasifikasikan jenis dari 

toko modern yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk membedakan toko modern tersebut, dari ketentuan sistem 

penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam toko modern 

yang tercantum pada Pasal 7 Permendag Nomor 70/M-DAG/ PER/12/2013, 

yaitu: 

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran 
berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/ atau 
produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, 
furniture, dan elektronik; 

b. Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang 
konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan 
penataan berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; 
dan 

c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi. 
 

Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa Minimarket, 

Supermarket dan Hypermarket tidak dibedakan untuk ketentuan sistem 

penjualan dan jenis barang dagangan yang diatur pada Perpres Nomor 112 

Tahun 2007 dan Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013. 
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B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah 

(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.16 Konsumen 

pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan 

kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang 

untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.17 

Pengertian konsumen menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 

yaitu18: “Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain 

yang tidak untuk diperdagangkan kembali”. 

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 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”. 

Penjelasan mengenai pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat 2 

menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul 

Hukum Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa : 

                                                           
16 Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Sinar Grafika. 

Hal.22. 
17 Janus Sidabalok. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung. Citra 

Aditya Bakti. Hal.17. 
18 Yayasan Lembaga Konsumen. 1981. Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu 

Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jakarta. 
Yayasan Lembaga Konsumen. Hal.2.   
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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. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah 
konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian konsumen dalam UUPK 
lebih luas daripada pengertian konsumen pada Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, karena dalam UUPK juga meliputi 
pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini 
berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada 
konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). 
Pengertian yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan 
perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.19 

 
Az. Nasution menjelaskan beberapa batasan pengertian tentang 

konsumen, sebagai berikut:  

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 
digunakan untuk tujuan tertentu;  

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang 
dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain 
atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);  

c. 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 (nonkomersial).20 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hans W.Miklitz, secara garis 

besar dapat dibedakan dua tipe konsumen yaitu:  

1. Konsumen yang terinformasi (well informed) yang memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut:  
a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;  
b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat 

berperan dalam ekonomi pasar bebas;  
c. Lancar berkomunikasi.  

2. Konsumen yang tidak terinformasi yang memiliki ciri-ciri:  
a. Kurang berpendidikan;  

 
 
                                                           

19 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. 
PT.Rajawali Pers. Hal.4-6.   

20 Az. Nasution. 2001. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta. Diadit 
Media. Hal.13.   
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b. Termasuk kategori ekonomi kelas menengah ke bawah;  
c. Tidak lancar dalam berkomunikasi.21 

 
2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

a. Hak Konsumen 

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

1. hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);  
2. hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);  
3. hak untuk memilih (the right to choose);  
4. hak untuk didengar (the right to be heard).22 

 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah sebagai 

berikut:  

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;  

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan;  

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 peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

 
 
 
 
                                                           

21 Sidharta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta. PT.Grasindo Edisi 
Revisi. Hal.3.   

22 Sidharta, Op.cit. Hal.16. 
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b. Kewajiban Konsumen 

Mengenai kewajiban konsumen telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

menyebutkan bahwa :  

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan; 

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa;  

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 
 

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah 

kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, 

sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam 

perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih 

banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.23 

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa pengaturan 

mengenai kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak 

konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika 

konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban 

                                                           
23 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit. Hal.49. 



36 
 

konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh 

kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.24 

3. Pengertian Pelaku Usaha/ Produsen 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: 

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan 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 
bidang ekonomi. 

 
Sementara itu pengertian produsen meliputi: 

1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 
manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian 
yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, 
termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang 
merupakan komponen dalam proses produksinya.  

2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.  
3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun 

tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai 
produsen dari suatu barang.25 

 
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

a. Hak Pelaku Usaha 

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:  

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;  

2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik;  

3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen;  

4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
                                                           

24 Ibid. Hal.50. 
25 Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Sinar Grafika. 

Hal. 41. 
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bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan;  

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

 
b. Kewajiban Pelaku Usaha 

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:  

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif;  

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku;  

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan;  

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan;  

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian.  

 
5. Larangan dan Tanggungjawab Pelaku Usaha 

a. Larangan Pelaku Usaha 

Dalam ketentuan Pasal 8 UUPK, disebutkan larangan-larangan tentang 

produksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang 

dan/atau jasa, antara lain : 

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang : 
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 
label atau etiket barang tersebut; 
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c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut; 

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; 

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;  

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.  

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta 
wajib menariknya dari peredaran. 

 
Dalam ketentuan pasal 12 dan 13 ayat (1) UUPK masih berkaitan dengan 

larangan yang tertuju pada cara-cara penjualan yang dilakukan melalui sarana 

penawaran, promosi atau pengiklanan dan larangan untuk mengelabui atau 

menyesatkan konsumen. 
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Pasal 12 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus 
dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak 
bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah 
yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.  

Pasal 13 
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-
cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikannya.  

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat 
kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

 
b. Tanggungjawab Pelaku Usaha 

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang 

bagi pembangunan per ekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, 

kepada produsen pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan 

tugas dan kewajiban itu, yang melalui penerapan norma norma hukum 

kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia 

usaha. 

Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pembangunan 

perekonomian secara keseluruhan. Prinsip business is business, tidak dapat 

diterapkan, tetapi juga harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk 

pembangunan. 

Jadi, sejauh mungkin pembangunan perekonomian nasional secara 

keseluruhan. Karena itu kepada produsen pelaku usaha harus bekerja keras 

untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan 
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pembangunan nasional secara keseluruhan. 

Kewajiban produsen pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya (vide Pasal 7 angka 1 Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) berarti pelaku usaha ikut 

bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi 

menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik 

yang diemban oleh produsen pelaku usaha. 

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen diatur mengenai pertanggung jawaban produsen yang disebut 

dengan pelaku usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19. Ketentuan pasal 

pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

Pasal 19 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat 
mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa sejenis atau 
setara nilainya. 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (7 hari 
setelah tanggal transaksi). 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 

 
Yang dimasud dengan Pasal 19 Undang Undang Perlindungan 

Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya 

kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena 

mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha 
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wajib memberi ganti rugi, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian 

barang, perawatan maupun dengan pemberian santunan. 

Dengan demikian, ketentuan ini tidak memaksudkan supaya persoalan 

diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi 

produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus 

dipenuhi seketika. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen 

dibebaskan dari kewajiban tersebut. 

Selain itu, mengacu pada ketentuan dalam Permen No.35/M-

Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Pasal 2 ayat 

(1) menyebutkan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang 

secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga 

barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”. Lebih 

lanjut, pada Pasal 7 Permen No.35/M-Dag/Per/7/2013 dijelaskan bahwa: 

(1) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/ 
atau jasa bertanggungjawab atas kebenaran harga barang dan/ atau 
tarif jasa yang dicantumkan. 

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa 
yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada 
saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang 
terendah. 

 
6. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Hukum dibentuk dalam rangka menciptakan ketertiban di dalam 

masyarakat. Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa 

melakukan hubungan sosial antara satu individu dengan individu yang lainnya, 

hubungan yang demikian itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan 

adanya pertentangan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain. 
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Apabila tidak ada aturan yang menjadi kaidah dalam mengatur tingkah laku 

setiap individu di dalam masyarakat, maka tidak ada sebuah keniscayaan 

sebuah ketertiban dapat tercapai, untuk itulah perlu dibentuk sebuah hukum 

yang mengatur aspek-aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Surojo Wignojodiputro bahwa:  

Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga ketertiban 
masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara sesama 
warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut harus 
dilakukan menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku. Adanya 
kaidah hukum itu bertujuan mengusahakan kepentingan-kepentingan 
yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat dihindarkan kekacauan 
dalam masyarakat.26 

 
Berdasarkan pendapat tokoh yang penulis kutip di atas, dapat diketahui 

bahwa hukum ditujukan untuk menjamin ketertiban di dalam msyarakat itu 

sendiri. Mengingat pentingnya peran hukum tersebut, maka demi terciptanya 

tata tertib di dalam masyarakat, hukum sudah barang tentu harus ditegakkan. 

Sebagaimana pendapat Utrecht27, bahwa hukum pada prinsipnya merupakan 

himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang 

mengurus mengenai tata tertib suatu masyarakat menjadi penting untuk ditaati 

dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang terikat di dalamnya. 

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam 

manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat 

dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah 

                                                           
26 Surojo Wignojodiputro. 1974. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung. Alumni. Hal.1. 
27 Dalam C.S.T. Kansil. 1999. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. 

Jakarta. Balai Pustaka. Hal.11. 
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kebaikan, kebahagian yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.28 

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa: 

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 
suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 
tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, 
ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah 
yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa 
disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi 
alasan melekatnya hak itu pada seseorang.29 

 
Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of 

interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi 

oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual 

interest), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), 

dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (public interest).30 

Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari kepentingan 

pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (social interest) terdiri dari 

keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, 

perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, 

dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (public interest) berupa 

kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan 

masyarakat.31 

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum 

sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw 

                                                           
28 Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung. 

Remaja Rosdakarya. Hal. 79. 
29 Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 53. 
30 Marmi Emmy Mustafa. 2007. Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum 

Paten di Indonesia Dikatikan Dengan TRiPs-WTO. Bandung. PT. Alumni. Hal.58. 
31 Ibid. 
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Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage, 

mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan 

yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga 

berperan pada aktivitas sehari-hari”.32 

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya agar tujuan hukum 

dapat tercapai. Tujuan hukum yang dimaksud ialah terpeliharanya keamanan 

dan ketertiban sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum, dengan 

demikian dapat menghindarkan tindakan kesewenangan pihak-pihak tertentu. 

Iswanto melalui bukunya Pengantar Ilmu Hukum memberikan gambaran 

terhadap pengertian perlindungan hukum sebagai berikut: 

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk 
memberikan rasa aman. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil 
suatu pengertian bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk 
memberikan rasa aman bagi seseorang dengan membatasi hak dan 
kewajiban seseorang dalam masyarakat berdasarkan sekumpulan 
peraturan yang mengatur tata tertib bertingkah laku dalam 
masyarakat.33 

 
Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan 

perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan 

masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannan dalam karyanya 

memaparkan mengenai pentingnya sebuah lembaga hukum dalam kaitannya 

dengan perlindungan hukum demi terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, 

sebagai berikut: 

Suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh 
wargawarga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-
perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalah-

                                                           
32 Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.13. 
33 H.Iswanto. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Purwokerto. Unsoed. Hal.40. 
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gunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai 
lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-
lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum 
lainnya.34 

 
Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia.35 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan 

kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.36 

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah: 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 
hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik 
dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.37 

 
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

                                                           
34Dalam Soerjono Soekanto. 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka 

Pembangunan Di Indonesia. Jakarta. UI-Press. Hal.15. 
35 Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal. 3. 
36 Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. 

Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal.14. 
37 Satjipto Rahardjo. Op.cit. Hal. 74. 
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a. Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah 
suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-
batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif. 
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 
pelanggaran.38 

 
Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa sarana perlindungan hukum ada 

dua macam, yaitu: 

 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 
hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk 
bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 
diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 
perlindungan hukum preventif. 

 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum 
dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 
menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 
masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari 
perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 
negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat 
dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.39 

                                                           
38 Ibid, Hal.20. 
39 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya. 

Bina Ilmu. Hal.30. 
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Berdasarkan beberapa doktrin dan teori mengenai perlindungan hukum di 

atas, apabila dikontekstualisasikan dalam objek pembahasan mengenai 

perlindungan hukum konsumen, maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa 

konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat dalam aktivitas transaksi 

jual beli antara dirinya dengan pihak penjual tentu akan dihadapkan pada 

kondisi adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Maka, agar dapat 

tercipta suatu hubungan yang harmonis yang dapat memelihara terpenuhinya 

hak-hak antar pihak, maka diperlukan adanya sebuah hukum yang mengatur 

hubungan antara konsumen dengan pihak penjual/distributor. Dalam perspektif 

konsumen sebagai salah satu unsur yang seringkali dirugikan, perlindungan 

hukum perlu ditegakkan demi melindungi hak-hak konsumen; baik yang 

bersifat preventif maupun represif, sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan 

(pengayoman) kepada masyarakat. Istilah perlindungan konsumen berkaitan 

dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen 

mengandung aspek hukum. Mengacu pada pengertian dan konsep perlindungan 

hukum sebagaimana telah penulis paparkan di bab sebelumnya, maka 

perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi hak-hak 

konsumen, memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen sebagai 

pembeli sekaligus pengguna suatu barang dan/atau jasa dengan menjamin 

adanya kepastian hukum. Suyadi juga memberikan definisi mengenai Hukum 

Perlindungan Konsumen yaitu:  
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Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan-

peraturaan yang mengatur segala tingkah laku manusia yang berhubungan 

dengan pihak konsumen, pelaku usaha dan pihak lain yang berkaitan dengan 

masalah konsumen yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.40 

Menurut Shidarta dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, 

menyebutkan bahwa:  

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah 
sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk 
ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu 
identik.41 

 
Menurut Az. Nasution diperlukan suatu pembatasan mengenai hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen bahwa:  

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 
yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan 
(barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam 
kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan Hukum Perlindungan 
Konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah 
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan 
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan 
penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia 
dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.42 

 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dibuat sebagai piranti hukum yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan konsumen. Meskipun demikian, di dalamnya tidak hanya 

menitikberatkan pada kepentingan konsumen saja, pelaku usaha dan 

pemerintah juga ikut dilibatkan.  

                                                           
40 Suyadi. 2007. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Purwokerto. Unsoed. 

Hal.1. 
41 Sidharta, Op.cit.  Hal.9. 
42 Az. Nasution, Op.cit. Hal.37. 
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Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

memberikan definisi bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen”.  

Lebih lanjut, Ahmadi Miru dan Sutarman menegaskan mengenai prinsip 

yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.8/1999 tentang Perlindungan 

Konsumen  bahwa: 

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 
1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 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.43 

 
Berdasarkan beberapa pemaparan konsep di atas, penulis berpendapat 

bahwa masyarakat yang di dalamnya senantiasa berikatan dengan aktivitas 

distribusi barang ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu 

tidak akan terlepas dari hubungan produksi dan konsumsi. Dengan demikian, 

posisi hubungan antara konsumen dengan produsen melalui perantara 

distributor/penjual juga akan senantiasa mewarnai setiap segi kehidupan 

masyarakat.  Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri 

maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi 

konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang 

universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada 

konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. 

                                                           
43 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit. Hal.1. 
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Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan 

hukum yang sifatnya universal. 

7. Asas Perlindungan Konsumen 

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, 

biasanya dikenal sejumlah asas atau prisip yang mendasari diterbitkannya 

undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-

undang dan peraturan pelaksananya.44 Bila asas-asas dikesampingkan, maka 

runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan 

pelaksanaannya.45 

Sudikno Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut: 

.......bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan 
merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 
belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang 
setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat 
diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau cirri-ciri yang umum 
dalam peraturan kongkrit tersebut.46 

 
Sejalan dengan pendapat Sudikno tersebut, Satjipto Rahardjo 

berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun 

tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada 

didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-

peraturan hukum serta tata hukum.47 Asas hukum ini ibarat jantung peraturan 

hukum atas dasar dua alasan yaitu, pertama asas hukum merupakan landasan 

                                                           
44 Abdoel Djamali. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo. 

Hal.3. 
45 Yusuf Sofie. 2002. Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi. Jakarta. Ghalia 

Indonesia. Hal.25. 
46 Sudikno Mertokusumo. 1996. Penemuan Hukum : Suatu Pengantar. Jakarta. 

Liberty.Hal.5-6. 
47 Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal.87. 
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yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa 

penerapan peraturan-peraturan hukum itu dapat dikembalikan kepada asas-asas 

hukum. Kedua, karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas 

hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan 

cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.48 

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum”. 

Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:  

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional 
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.  

 
 

                                                           
48 Ibid. Hal.58. 
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5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum.  

 
Memperhatikan substansi pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, 

tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional 

yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada 

falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal 

tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas 

yaitu: 

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan 

keselamatan konsumen, 

2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan  

3. Asas kepastian hukum. 

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen 

menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscoe Pound sebagai sarana 

pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-

kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana 

kontrol sosial.49 Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha 

dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-

hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Menurut Bellefroid, secara 

umum hubungan-hubungan hukum yang bersifat publik maupun privat 

dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, persamaan dan 

                                                           
49 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. PT. 

Raja Grafindo Persada. Hal.28. 
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solidaritas.50 Dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek hukum bebas 

melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain 

dan memelihara akan ketertiban sosial. 

8. Syarat Sah Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dengan suatu 

kata sepakat kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya pengertian perjanjian seperti 

ditentukan di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan antara para pihak yang 

mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika 

pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan para pihak 

dalam perjanjian kerja.51 Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat 

beberapa unsur yaitu:  

1. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak 

sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. 

Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap 

untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah 

suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi 

syaratsyarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang 

terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada 

organisasi; 

                                                           
50 Ibid. 
51 Djumadi, Perjanjian Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 13.  
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2. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau 

dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk 

mengadakan tawar-menawar diantara mereka;  

3. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun 

oleh pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai 

tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum;  

4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian 

mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya 

saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan 

sebaliknya;  

5. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun 

tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat 

sesuai dengan ketentuan yang ada;  

6. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada 

syaratsyarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian 

dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu. 
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Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah apabila 

memenuhi empat syarat sebagai berikut :  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

c. Suatu hal tertentu  

d. Suatu sebab yang halal52  

Dua syarat pertama disebut syarat Subjektif, karena menyangkut 

subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat 

terakhir adalah syarat objektif. Berikut ini uraian masing-masing syarat 

tersebut:  

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya  

Menurut Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan jika didalam suatu 

perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka berarti di dalam 

perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karena itu 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan.53 

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan  

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan setiap orang adalah cakap 

untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan 

bahwa orang tersebut adalah tidak cakap, orang-orang yang tidak cakap 

membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka 

yang ditaruh di bawah pengampunan. 

                                                           
52 Djaja S.Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, 

(Bandung : Nuansa Aulia, 2007) , hal 20. 
53 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan 

Penjelasan, Op.Cit. hal 25. 
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c. Suatu Hal Tertentu  

Menurut Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan hanya barang-barang yang 

dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Pasal 

1334 KUHPerdata menyebutkan barang-barang yang baru akan ada, di 

kemudian hari dapat menjadi suatu pokok perjanjian.  

d. Suatu Sebab Yang Halal  

Pengertian suatu sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan 

perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum 

menurut Pasal 1337 KUHPerdata. 

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang 

berkembang, digolongkan ke dalam: 

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subyektif), dan;  

2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian (unsur obyektif).  

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari 

para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan 

perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok 

persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek 

yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah 

sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak 

terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat 
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dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik 

dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur 

subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur 

obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian 

tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.54 

Perbedaan antara dapat dibatalkan dengan batal demi hukum dapat 

dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. 

Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak 

dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta 

pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan 

sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan batal demi hukum artinya adalah 

dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak 

pernah ada suatu perikatan. 

9. Akibat Hukum Dalam Perjanjian 

Mengenai akibat hukum perjanjian yang sah, pengaturannya dapat 

dijumpai pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:  

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya.  
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu.  
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.  
 
Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan 

perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya sematamata perjanjian bernama, tetapi 
juga meliputi perjanjian tidak bernama.55  

                                                           
54 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, 

Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal 93. 
55 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hlm. 82. 
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Pasal 1338 KUH Perdata tersebut harus juga dibaca dalam kaitannya 

dengan Pasal 1339 KUH Perdata. Selanjutnya, istilah “secara sah” pembentuk 

undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan. Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

menurut hukum (Pasal 1320 KUH Perdata) berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan 

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-

undang, dan pelaksanaannya harus dengan itikad baik.56 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perjanjian yang sah, 

antara lain:  

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak Para pihak yang membuat 

perjanjian harus mentaati perjanjian sama seperti mentaati undang-undang. 

Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, mereka 

dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian mempunyai 

kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata, hukuman bagi 

pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas 

permintaan pihak lainnya. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar 

perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUH 

Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan atau onbinding (Pasal 1266 KUH 

Perdata), menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata), dan 

membayar biayaperkara itu jika sampai diperkirakan di muka pengadilan 

(Pasal 181 HIR / Herzeine Indlands Reglement, Hukum Acara Perdata). 

                                                           
56 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hal 96. 
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2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah dibuat 

secara sah mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak 

boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik 

kembali atau membatalkan perjanjian tersebut harus memperoleh 

persetujuan pihak lainnya, sehingga diperjanjikan lagi. Namun, apabila ada 

alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik 

kembali. 

3. Pelaksanaan dengan itikad baik (in good faith, te goeder trouw) Itikad baik 

yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa pelaksanaan 

perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan 

kesusilaan. Artinya, pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan 

norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Undang-undang tidak memberikan 

rumusan mengenai maksud kepatutan dan kesusilaan. Namun, jika dilihat 

arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, 

kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Berdasarkan 

arti kata tersebut, kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, 

pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama 

dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Pelaksanaan 

perjanjian dengan itikad baik, perlu diperhatikan juga “kebiasaan” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. 

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian 

itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak 



60 
 

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 

itu. Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik olehpara pihak.57 

Istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa 

perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata hanya perjanjian bernama, 

tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama. Dengan istilah “secara sah” 

pembentu undang-undang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang 

menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Secara sah 

artinya adalah bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah 

suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang 

sah menimbulkan suatu akibat yakni perjanjian tersebut tidak dapat ditarik 

kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara kedua belah pihak.  

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata terdapat 10 (sepuluh) cara berakhirnya 

perjanjian, yakni: 

1.  Pembayaran  

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, 

misalnya pembayaran uang oleh pembeli, pemenuhan perjanjian kerja 

oleh buruh. Yang dimaksud dengan pembayaran oleh hukum perikatan 

bukan sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu 

pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, 

bagaimanapun sifat dari prestasi tersebut. Penyerahan barang oleh 

penjual, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan 

pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran. 

                                                           
57 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hlm. 168. 
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2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan  

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan diatur di 

dalam Pasal 1404 KUHPerdata. Penawaran pembayaran tunai terjadi 

apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedian menerima prestasi 

yang dilakukan oleh debitur. Untuk membebaskan diri dari perikatan 

tersebut, maka kreditur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai. 

Prosedur penawaran tersebut diatur pada Pasal 1405 KUHPerdata. 

Penawaran pembayaran tunai tersebut diikuti dengan penitipan dari 

benda atau uang yang akan diserahkan di Pengadilan Negari. 

3. Pembaharuan utang (novasi)  

Menurut Pasal 1413 KUHPerdata ada 3 (tiga) macam jalan untuk untuk 

melaksanakan pembaharuan utang (novasi), yaitu:  

a. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang 

baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang 

menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.  

b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang 

berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari 

perikatannya. c. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, 

seseorang berpiutang ditunjuk untuk menggantikan orang 

berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari 

perikatannya.  

 

 



62 
 

4. Perjumpaan utang atau kompensasi  

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang 

lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, 

oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua orang tersebut 

telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (Pasal 1425 

KUHPerdata). Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menetapkan 

berdasarkan Pasal 1427 KUHPerdata, yaitu utang tersebut :  

a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau  

b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud 

dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat 

diganti.  

c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.  

d. Pencampuran utang  

Pencampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena 

kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. 

Pencampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum. Dalam hal ini 

demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah 

pihak tersebut (Pasal 1436 KUHPerdata).  

5. Konfisio/percampuran utang (Pasal 1436-1437 KUHPerdata). Adalah 

percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan 

sebagai kreditur menjadi satu. 

Misalnya, A punya utang kepada B. Ternyata karena berjodoh A 

akhirnya menikah dengan B. Dalam kondisi demikian maka terjadilah 
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percampuran utang karena antara A dan B telah terjadi suatu persatuan 

harta kawin akibat perkawinan. Padahal dulunya A mempunyai utang 

kepada B. 

6. Pembebasan utang  

Pembebasan utang adalah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau si 

kreditur bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari si debitur dan 

melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Apabila 

terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang-piutang antara 

kreditur dan debitur. Pembebasab utang tidak boleh dipersangkakan, 

tetapi harus dibuktikan.  

7. Musnahnya barang yang terutang  

Menurut Pasal 1444 KUHPerdata, jika barang tertentu yang menjadi 

objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, 

maka perikatan hapus. Dengan syarat musnahnya atau hilangnya barang 

itu di luar kesalahan si berutang (debitur) dan sebelum ia lalai 

menyerahkannya. Jadi menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang 

menjadi musnah di luar kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan 

memberikan prestasi kepada kreditur. Namun ketentuan tersebut hanya 

adil pada perjanjian cuma-cuma. Sedangkan dalam perjanjian timbal 

balik/ atas beban menurut Pasal 1445 KUHPerdata, jika barang yang 

menjadi objek perjanjian musnah di luar kesalahan debitur, maka debitur 

harus tetap melakukan prestasi kepada kreditur. Artinya debitur tetap 

memberikan hakhak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi kepada kreditur. 
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8. Batal atau pembatalan 

Batal atau pembatalan yang dimaksud dalam hal ini adalah dapat 

dibatalkan. Sebab apabila perjanjian itu batal demi hukum maka tidak 

ada satu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, sehingga tentu saja 

tidak dapat dihapus. Suatu perjanjian dapat dimohonkan pembatalan 

apabila:  

a. Tidak memenuhi syarat subjektifnya (sepakat dan cakap bertindak 

dalam hukum),  

b. Salah satu pihak melakukan wanprestasi (tidak memenuhi 

perjanjian),  

c. Karena adanya action pauliana (gugatan untuk membatalkan suatu 

perbuatan debitur yang secara curang dilakukan untuk merugikan 

para krediturnya).  

9. Berlakunya syarat batal  

Berlaku syarat batal maksudnya adalah syarat yang apabila dipenuhi akan 

menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala 

sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada 

suatu perjanjian. Berlakunya syarat batal ini berkaitan dengan adanya 

perjanjian bersyarat dengan syarat batal, yaitu perikatan yang 

berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih 

belum tentu terjadi secara membatalkan perikatan. 
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10. Lewatnya waktu atau verjaring  

Lewat waktu atau daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh 

sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya 

suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang. Daluarsa untuk dibebaskan dari perikatan (atau suatu tuntutan) 

dinamakan “daluarsa extintif”.  

Ketentuan mengenai daluarsa diatur pada Pasal 1967 KUHPerdata. 

Menurut Komariah, Pasal 1382 KUHPerdata mengatur tentang orang-

orang selain debitur sendiri dan dapat melaksanakan pembayaran, yakni :  

a. Mereka yang mempunyai kepentingan, misalnya kawan berhutang 

dan seorang penanggung, yaitu mereka yang mempunyai hubungan 

dengan pihaik debitur dan isi perjanjian yang ada antara debitur dan 

kreditur.  

b. Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asalkan 

orang ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutangnya 

debitur. 

Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan 

yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru. 

Novasi menurut Pasal 1413 KUHPerdata terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:  

a. Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, dengan 

perjanjian lama dihapuskan.  

b. Apabila terjadi penggantian debitur, maka dilakukan penggantian 

perjanjian dengan mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya.  
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c. Apabila terjadi penggantian kreditur, maka dilakukan penggantian 

perjanjian dengan mana kreditur lama dibebaskan dari 

perikatannya.  

Menurut Pasal 1415 KUHPerdata, maka kehendak untuk mengadakan 

novasi haruslah tegas, yaitu dengan sebuah akte. Dalam hal pencampuran 

utang, pencampuran kedudukan dapat terjadi berdasarkan alas hak umum, 

misalnya bila kreditur meninggal dunia dan sebagai satu-satunya ahli waris 

yang ditinggalkannya adalah debitur dan sebaliknya, atau juga dapat terjadi 

berdasarkan alas hak khusus, misalnya jual beli.58 

10. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen 

a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan kelalaian 

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung 

jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh 

perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang 

yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. 

Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya 

kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk 

mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan 

dan kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen 

diajukan dengan bukti-bukti, yaitu : 

                                                           
58 Komariah, https://www.youtube.com/watch?v=tt2k8PGm-TIHukum Perdata, UMM 

Press, Malang, 2008, hal.173-174 

https://www.youtube.com/watch?v=tt2k8PGm-TI
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1) Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai 

kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari 

terjadinya kerugian konsumen. 

2) Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas 

produknya sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau 

digunakan. 

3) Konsumen penderita kerugian. 

Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya 

kerugian pada konsumen (hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan kerugian 

konsumen). Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga 

mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda 

terhadap kepentingan konsumen, yaitu: 

1) Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan 

Kontrak 

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah 

suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan 

dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena 

gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu 

adanya unsur kesalahan atu kelalaian dan hubungan kontrak antara 

produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk brdasrkan 

kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada 

konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam 

mengajukan gugatan kepada  produsen, yaitu, pertama, tuntutan 
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adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat 

dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen 

bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang 

tidak diketahui. 

2) Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan 

Hubungan Kontrak 

Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan 

kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan 

kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian 

terhadap persyaratan hubungan kontrak. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak 

merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti 

kerugian kepada produsen. Prinsip ini tidak memeihak kepada 

kepentingan konsumen, karena pada kenyataanya konsumen yang 

sering mengalami kerugian atas pemakaian suatu produk adalah 

konsumen yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan 

produsen. 

3) Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak 

Setelah prisip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa 

pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam 

perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap 

berikutnya adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang 

tetep berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya 
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hubungan kontrak. 

4) Prinsip Paduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan 

Pembuktian Terbaik 

Tahap pekembangan trakhir dalam prinsip tanggung jawab 

berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap 

prisip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini 

bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam 

penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip 

tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini 

merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab 

mutlak. 

b. Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi 

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum 

juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. 

Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung 

jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan 

kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan 

yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan.  

Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah 

penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak 

didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. 

Itu berati apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen 

tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk 
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mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggungjawab berdasarkan 

wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk 

perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yaitu : 

1) Pembatasan waktu gugatan. 

2) Persyaratan pemberitahuan. 

3) Kemungkinan adanya bantahan. 

4) Persyaratan hubungan kontrak, baik hubungaan kontrak secara 

horizontal maupun vertikal. 

c. Prisip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) 

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut 

prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 

konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab 

mutlak strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak 

penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan lex specialis 

dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat 

(konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan klausalitas antara 

perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya 

prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan 

akibat produk barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut konpensasi 

tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidanya unsur kesalahan di pihak 

produsen. 

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam 

hukum tentang product liability adalah : 
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1) Diantara korban/konsumen di satu pihak ada produsen di lain 

pihak,beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang 

memproduksi. 

2) Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang dipasaran,berarti 

produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas 

untuk digunakan, bilamana terbukti tidak demikian dia harus 

bertanggung jawab. 

9. Tujuan Perlindungan Konsumen 

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, tujuan yang ingin dicapai adalah :  

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri.  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan/atau 
jasa.  

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.  

d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung 
unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi.  

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggungjawab dalam berusaha.  

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.  

 
Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen ini merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu 

merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan 

hukum perlindungan konsumen. Achmad Ali mengatakan masing-masing 
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undang-undang memiliki tujuan khusus. Hal ini juga tampak dari pengaturan 

pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan 

dengan tujuan umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas. 

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen dikelompokan kedalam 

tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan 

keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk 

memberikan kemanfaatan dapat diliat dalam rumusan a, dan b, termasuk huruf, 

c, d dan f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian 

hukum terdapat dalam rumusan huruf d. 

10. Penjelasan Mengenai Informasi yang Menyesatkan  

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada bagian larangan bagi 

pelaku usaha, salah satunya ialah mengenai pemberian/ pencantuman informasi 

yang dapat menyesatkan konsumen. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam 

ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK “Pelaku usaha dalam menawarkan barang 

dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar 

atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”.  

Sementara itu masih berkaitan dengan larangan yang tertuju pada cara-

cara penjualan yang dilakukan melalui sarana penawaran, promosi atau 

pengiklanan dan larangan untuk mengelabui atau menyesatkan konsumen, 

dijelaskan pada Pasal 12 dan 13 ayat (1) UUPK sebagai berikut: 
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Pasal 12 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus 
dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak 
bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah 
yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.  
 

Pasal 13 
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-
cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikannya.  

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat 
kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

 

Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UUPK huruf b, secara 

tegas disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi 

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

Perlindungan Konsumen di atas, ada sebuah penekanan mengenai kewajiban 

pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. 

Informasi terkait dengan barang yang hendak dibeli oleh konsumen tentunya 

merupakan hal yang penting bagi konsumen agar dapat membeli barang 

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan konsumen, salah 

satunya ialah mengenai informasi atas harga barang. 

Salah satu bentuk informasi yang penting dan harus diberikan kepada 

konsumen adalah mengenai harga produk yang dijual oleh pelaku usaha. 

Mengenai hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen 

No.35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa 
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yang Diperdagangkan yang menyebutkan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang 

memperdagangkan barang secara eceran dan/ atau jasa kepada konsumen wajib 

mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan 

mudah dilihat”. Lebih lanjut, pada Pasal 7 Permen No.35/M-Dag/Per/7/2013 

dijelaskan bahwa: 

(1) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/ 
atau jasa bertanggungjawab atas kebenaran harga barang dan/ atau 
tarif jasa yang dicantumkan. 

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa 
yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat 
pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah. 

 
Secara lebih khusus, kewajiban pelaku usaha yang bergerak di bisnis 

toko modern dalam konteks memberikan informasi harga secara transparan 

kepada konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 23 Permen Nomor: 70/M-

DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menjelaskan bahwa 

“Toko modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca 

dan mudah dilihat”. 

Kewajiban ini memiliki makna bahwa pelaku usaha dalam hal ini adalah 

toko modern dilarang untuk memberikan informasi yang menyesatkan atas 

harga produk yang mereka jual. Misal, harga yang tercantum di rak-rak gerai 

mereka tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh konsumen saat di 

kasir. Atau lebih daripada itu, hal ini juga berarti bahwa setiap toko modern 

dilarang meng-hidden (tidak mencantumkan) informasi harga atas produk yang 

mereka jual. Informasi mengenai harga ini penting bagi konsumen, disamping 

hal ini merupakan bentuk kewajiban yang telah diatur dalam perundang-
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undangan, tujuan utama yang terkandung di dalamnya ialah untuk melindungi 

konsumen dan memberikan kenyamaan bagi setiap konsumen.  

Dengan adanya transparansi mengenai informasi harga sebuah produk, 

maka setiap konsumen yang berbelanja di toko modern dapat menimbang 

secara objektif apakah ia hendak membeli barang tersebut ataukah tidak sesuai 

dengan kondisi keuangan konsumen tersebut. 

C. Tinjauan Umum tentang Teori Efektivitas Hukum 

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa 

Inggris effectiveness yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan 

memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa:  

Efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. 
Dalam bahasa Belanda effectief memiliki makna berhasil guna. Sedangkan, 
efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai 
keberhasilgunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan 
pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu 
berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.59 

 
Istilah efektivitas diartikan sebagai ketepatgunaan, hasil guna, menunjang 

tujuan.60 Ini berarti bahwa kata efektivitas digunakan untuk menentukan 

apakah sesuatu yang digunakan sudah tepat penggunaanya dan dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. Berikut ini merupakan definisi efektivitas menurut 

beberapa ahli: 

 

 
                                                           

59 La Midjan dan Azhar Susanto. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. 
Jakarta. PT.Gramedia Pustaka. Hal.352.  

60Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya. 
Arloka. Hal.237. 
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1. Hidayat:  
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 
target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin 
besar presentase target yang dicapa, makin tinggi efektivitasnya.  

2. Schemerhon John R. Jr :  
Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara 
membandingkn output anggaran atau seharusnya (OA) dengan 
output realisasi atau sesungguhnya (disebut efektif). 

3. Prasetya Budi Saksono:  
Efektivitas adalah seberapa besar ingkat kelekatan output yang 
dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input.61  

 
Berdasarkan pada pendapat para ahli diatas, bisa disimpulkan bahwa 

konsep efektivitas merupakan konsep yang bersifat multidimensional, yang 

artinya bahwa dalam mendefenisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan 

dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu 

sama yaitu pencapaian tujuan. 

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial 

atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum 

dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi: 

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara 
lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, 
yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu 
sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) 
yang diorganisasi oleh suatu negara.  

2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-
kadang tidak ada.  

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada 
hukum.62 
 

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam 

masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat 

                                                           
61Hendry Sospol, Efektivitas Hukum, https://www.scribd.com/doc/147178506/Efektivitas-

Hukum, diakses tanggal 22 Juni 2017. 
62 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori 

Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 305. 

https://www.scribd.com/doc/147178506/Efektivitas-Hukum
https://www.scribd.com/doc/147178506/Efektivitas-Hukum
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modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat 

yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang 

industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum 

yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh 

kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan 

masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam 

masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.63 

Pada umumnya, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu 

hukum adalah profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran wewenang 

dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang 

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-

undangan tersebut. Sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman dalam 

bukunya yang berjudul “Law and Society”, efektif atau tidaknya suatu hukum 

atau perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal 

sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah: 

1. Substansi Hukum 
Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu 
sendiri. 

2. Struktur Hukum 
Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah 
kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang 
penegakan hukum tersebut. 

3. Budaya Hukum 
Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat 
hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk 
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka 
masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat 
tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan 

                                                           
63 Ibid. 
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menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang 
dimaksud.64 
 

Lebih lanjut Soerjono Seokanto menjelaskan bahwa masalah pokok 

penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga 

dampak positf atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah 

sebagai berikut65: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yag didalamnya dibatasi pada undang-
undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukm. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

ddasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada 

efektivitas penegak hukum. 

Harus diakui pula bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering 

melakukan hal-hal bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, contohnya 

yaitu mempengaruhi aparatur hukum secara negatif dan bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan, 

yang ditujukan kepada diri pribadi, keluarga atau anak/kelompoknya.66 

                                                           
64 Dalam Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982. Sosiologi Hukum dalam 

Masyarakat. Jakarta. Rajawali. Hal.13. 
65 Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal.8-9. 
66 Soerjono Soekanto. 1990. Kejahtan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta. 

Rhineka Cipta. Hal.1. 
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Berdasarkan doktrin tokoh di atas, efektivitas hukum memiliki hubungan 

yang erat dengan kesadaran dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum dan 

ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau 

tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam 

masyarakat.67 Menurut Krabbe bahwa kesadaran hukum sebenarnya 

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia 

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pernyataan 

tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaskud dengan kesadaran 

hukum, tetapi akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai 

masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam 

masyarakat.68 

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga 

jenis, seperti yang dikemukakkan oleh H.C Kelmen, yaitu69:  

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena takut sanksi.  

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan 
seseorang menjadi rusak.  

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai 
dengn nili-nilai intrisik yang dianutnya. 

 
Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu70: 

a. Pengetahuan tentang hukum;  
b. Pengetahuan tentang isi hukum;  

                                                           
67Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence). Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal.375.  
68Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta. Yarsif 

watampone. Hal.191. 
69 Ibid. Hal.193. 
70 Soerjono Soekanto. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. 

Ramadja Karya. Hal. 80. 
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c. Sikap hukum;  
d. Pola Perilaku hukum.  
 

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya 

kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat 

terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang 

mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran 

efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat 

dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-

undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan 

yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan 

tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau 

peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. 

C. G. Howard & R. S. Mummers dalam Law: Its Nature and Limit 

sebagaimana dikutip dalam karya Achmad Ali menyebutkan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum, yaitu sebagai 

berikut71: 

1. Relevansi aturan hukum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang 
yang menjadi target aturan hukum secara umum. 

2. Kejelasan rumusan dari subtansi aturan hukum, sehingga mudah di 
pahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 

3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum. 
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 

seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab hukum bersifat melarang (PROHIBITUR) 
lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat 
mengharuskan. 

5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar. 

                                                           
71 Dalam Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana 

Prenada Media Group. Jakarta. Hal.376-378. 
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6. Berat ringannya sanksi yang di ancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 
memang tindakan konkret. 

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang 
menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. 

9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesiolan tidaknya aparat penegak 
hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai 
dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan 
hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan 
penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya 
terhadap suatu kasus konkret.  

10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standard hidup sosio-ekonomi yang 
minimal di dalam masyarakat. 

 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana 

suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika 

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai 

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga 

menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, 

pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun 

juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang 

mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu 

saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu 

ketentuan atau aturan hukum.72 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

                                                           
72 Soerjono Soekanto, Op.cit, Hal.194.  
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1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum.  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.73 
 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat 

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung 

dari aturan hukum itu sendiri.  

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 

relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa 

faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya 

terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan 

penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang 

sering diabaikan.74 

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama 

adalah: 

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sistematis.  

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada 
pertentangan.  

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  

                                                           
73 Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal.8. 
74 Romli Atmasasmita. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan 

Hukum. Bandung. Mandar Maju. Hal. 55. 
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4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang ada.75 

 
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja 

hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki 

adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan 

tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi 

keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono 

Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis 

ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut : 

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang 
ada.  

2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.  
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat.  
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang 
tegas pada wewenangnya.76 

 
Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan 

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan 

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan 

prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto 

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. 

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang 

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau 

lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah : 

                                                           
75 Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan Hukum. Bandung. Bina Cipta. Hal. 80. 
76 Ibid, hal. 82. 
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1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.  
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan 

angka waktu pengadaannya.  
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.  
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.  
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.  
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan 

lagi fungsinya.77 
 

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi 

masyarakat, yaitu:  

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 
peraturan yang baik.  

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun 
peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.  

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas 
atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.78 

 
Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan 

kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. 

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari 

komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan 

disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam 

hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter 

tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan 

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang 

ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.  

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat 

positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya 

rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk 

                                                           
77 Loc.cit. 
78 Ibid. 



85 
 

melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat 

muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak 

adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam 

tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga 

masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga 

masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi 

atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga 

lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini 

biasanya bersifat sementara atau hanya temporer. Pendapat Soerjono Soekanto 

di atas selaras dengan pandangan Sondang Siagi yang menyebutkan mengenai 

8 (delapan) kriteria pencapaian suatu tujuan yang pada intinya menjelaskan 

bahwa suatu tujuan akan dapat tercapai atau tidak tercapai berdasarkan kriteria-

kriteria sebagai berikut79: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. 
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap. 
4. Perencanaan yang mantap. 
5. Penyusunan program yang mantap.  
6. Tersedianya sarana dan prasarana. 
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien.  
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat medidik. 
 

Pada prinsipnya, bahwa efektivitas hukum mengarah pada sejauh mana 

sebuah hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang terkandung di dalam 

hukum itu sendiri. Sebagaimana teori Anthoni Allot yang menyatakan bahwa: 

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya 
dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat 
menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat 

                                                           
79 Sondang Siagi. 1991. Filsafat Administrasi. Jakarta. Gunung Agung. Hal.71. 
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membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan 
maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi 
keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana 
baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.80 

 
Penulis berpendapat bahwa efektivitas hukum mengarah kepada sesuai 

tidaknya penerapan hukum dalam mencapai tujuan atas dibuatnya hukum itu 

sendiri. Sedangkan dalam rangka menjamin penerapan hukum sesuai dengan 

tujuannya maka diperlukan syarat-syarat sebagaimana telah dipaparkan dalam 

beberapa doktrin tokoh yang telah dikutip sebelumnya, yang diantaranya 

adalah berkenaan dengan kejelasan tujuan aturan hukum, kejelasan strategi 

pencapaian, kelengkapan sarana dan prasarana termasuk aparatur penegak 

hukumnya, sampai dengan proses pengawasan dan pengendalian ketika hukum 

tersebut diterapkan di tengah masyarakat. Apabila syarat-syarat tersebut tidak 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan hukum, maka 

sudah barang tentu efektivitas hukum akan sulit tercapai. Dalam rangka 

mengantisipasi tidak dapat tercapainya efektivitas hukum, kita perlu 

memetakan faktor-faktor yang menjadi indikasi hukum yang tidak efektif. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Joni bahwa indikasi hukum yang 

tidak efektif adalah sebagai berikut: 

1. Kabur dan multitafsir. 
2. Inkonsistensi norma. 
3. Kekosongan hukum (rechvacuum). 
4. Tidak ada/segera dibuat peraturan pelaksana/organik, walaupun ada 

perintah batas waktu. 
5. Sering dan cepat berubah (amandemen atau diganti).l Menuai kritik 

tajam masyarakat. 
6. Inkonsisten dengan konvensi internasional. 

                                                           
80 Dalam Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum. Jakarta. 

Rajawali Press. Hal.303. 



87 
 

7. Inkonsistensi dengan UU/peraturan horizontal. 
8. Pembahasannya lambat, alot, dan tarik manarik politik. 
9. Saat pembahasan adanya berbagai draft alternatif. 
10. Inkonsistensi dgn UUD 1945 sehingga dibatalkan MK (negative 

legislation). 
11. Tidak diterapkan dalam praktek (minim fasilitas). 
12. Tidak ada lembaga pelaksana (legal structure).81 
 

Berdasarkan pendapat tokoh di atas, setidaknya terdapat 12 (dua belas) 

poin yang menjadi indikasi tidak efektifnya aturan hukum. Dalam rangka 

mengantisipasi hal tersebut guna mengupayakan terwujudnya efektivitas 

hukum, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: 

1. Pemerintahan yang efektif dan clean governance. 
2. Lembaga pelaksana (legal structure). 
3. Lembaga penegakan hukum (law enforcer). 
4. Lembaga advokasi (legal advocacy). 
5. Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum (accepted as legal 

culture). 
6. Norma/substansi (legal substance). 
7. Pengawasan dan partisipasi luas masyarakat (public watch and 

participation). 
8. Kepercayaan dan kepatuhan kepada hukum. 
9. Tidak “main hakim sendiri” atau pembangkangan sipil.82 

 
Penulis berpendapat bahwa hukum dibentuk guna menciptakan ketertiban 

di dalam masyarakat, menjaga keharmonisan hubungan sosial individu-

individu yang ada di dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat di dalam 

sebuah negara hukum tentu memiliki hak dan kewajiban. Keselarasan 

pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam ketentuan hukum 

menjadi faktor utama ketentraman dalam bermasyarakat dapat tercapai. 

Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum merupakan kunci utama hukum 

dapat berjalan dengan efektif, baik kepatuhan oleh masyarakat sipil maupun 
                                                           

81 Muhammad Joni, Efektivitas Penerapan Hukum, http://www.advokatmuhammad 
joni.com, diakses tanggal 21 Juni 2017. 

82 Ibid. 
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aparat penegak hukum yang berada di lembaga-lembaga pelaksana hukum 

(legal structure). 

 


