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Pendahuluan 

 

Perjanjian baku adalah salah satu bentuk format atau model 

perjanjian yang merupakan sub sistem dalam sistem hukum 

perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, maka isi perjanjian 

baku harus tunduk pada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum 

perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam 

Buku III KUH Perdata 1. Dalam sistem hukum perjanjian terkandung 

sejumlah asas dan hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-

asas hukum2 tersebut. Dilihat dari segi substantif, asas hukum 

perjanjian    adalah     suatu    pikiran dasar tentang kebenaran untuk  

 

 

                                       
       1 Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri atas bagian 
umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan 
yang berlaku bagi perikatan umumnya dan bagian khusus memuat 
peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam 
masyarakat yang sudah mempunyai nama-nama tertentu. Lihat Subekti, 
Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, hal.127. 
       2 Asas hukum mengemban fungsi ganda yakni fondasi dari suatu sistem 
hukum positif dan batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. Untuk  
dapat berperan asas hukum harus dikonkretisasikan dalam peraturan 
perundang-undangan yang di dalamnya merumuskan kaidah perilaku. 
Konkretisasi dalam kaidah perilaku ini terjadi melalui generalisasi 
putusan-putusan hakim. Lihat J.J.H.Bruggink, Refleksi tentang Hukum, 
dialihbahasakan oleh B.Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 
hal.133. 
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menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu 

sistem hukum perjanjian. 3 

Perjanjian baku dialihbahasakan dari Bahasa Belanda yaitu 

standaard voorwarden, dalam bahasa Inggris yaitu standard 

contract4. Istilah ini diartikan sebagai :  

A commercial contract (e.g. a routine contract of carriage or 
insurance) that is concluded on terms issued by the offeror in 
standard form and allows for no effective negotiation. In 
French law such a contract is known as a contract d’adhesion.  

                                       
       3 Tan Kamello, Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan 
Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah, dalam Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Perdata tanggal 2 
September 2006, USU, Medan, 2006, hal.27. 
       4 Terdapat beberapa istilah lain dalam berbagai Bahasa : Herlien 
Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2008,  hal.134, dalam Bahasa Inggris yang dipakai 
untuk perjanjian baku tersebut, yaitu standard form contracts P.S.Atiyah, 
An Introduction to the Law of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1995., 
hal.16; Lihat juga Catherine Elliott and Frances Quinn, Contract Law, 
Pearson Education Limited, England, 2003, hal.20; Lihat Juga Roger 
Halson, Contract Law, Pearson Education Limited, England, 2001, hal.4, 
Contracts of Adhesion Jane P.Mallor et all, Business Law: The Ethical, Global, 
and E-Commerce Environment, McGraw Hill, New York, 2003, hal.336; Lihat 
juga I.P.M.Ranuhandoko, Teminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2003, hal.24, standard terms contract Alix Adam, Law for 
Business Student, Pearson Longman, England, 2003, hal.81. Dalam bahasa 
Jerman digunakan istilah allgemeine geschaft bedingun, standard vetrag, 
standard forms of contract, Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku 
(Standard), Perkembangannya di Indonesia, dalam Butir-butir Pemikiran 
Hukum Guru Besar dari Masa ke Masa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru 
Besar Fakultas Hukum USU 1979-2001, penyunting Tan Kamello, Pustaka 
Bangsa, Medan, 2003, hal.16, Dalam Bahasa Jepang digunakan istilah 
yakkan, gyomu yakkan, Hideo Tanaka & Malcolm D.H.Smith ed., The 
Japanesse Legal System,  Universtity of Tokyo Press, Japan , 1976, hal.132.  
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(terjemahan: kontrak komersial (misalnya kontrak 
pengangkutan dan asuransi) yang meliputi persoalan 
bentuk dari kontrak baku yang ditawarkan dan dibolehkan 
untuk negosiasi yang efektif. Dalam hukum Perancis kontrak 
seperti ini dikenal dengan nama kontrak adhesi).5 
 

Beberapa ahli menyebutkan kontrak baku sebagai kontrak 

adhesi yang seharusnya istilah yang digunakan adalah kontrak 

kohesi. Istilah adhesi dan kohesi ini merupakan istilah yang 

digunakan dalam ilmu fisika. Adhesi adalah gaya tarik menarik 

antara partikel-partikel yang tidak sejenis yang mengakibatkan dua 

zat saling melekat.6 Sedangkan kohesi adalah gaya tarik menarik 

antara partikel-partikel yang sejenis yang mengakibatkan dua zat 

menjadi tidak melekat satu dengan yang lain.7 Gaya kohesi 

mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. 

Contoh peristiwa kohesi adalah : Tidak bercampurnya air dengan 

minyak, tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler, dan 

air pada daun talas. Oleh karena itu, lebih tepat penggunaan istilah 

kontrak baku diartikan sebagai kontrak kohesi karena merupakan 

jenis perjanjian. 

 

 

                                       
       5 Jonathan Law,  Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, Oxford 
University Press, New York, 2009, hal. 524.  
       6 http://id.wikipedia.org/wiki/Adhesi. 
       7 http://id.wikipedia.org/wiki/Kohesi_kimia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Adhesi
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Dalam Bahasa Indonesia, baku8 diartikan sebagai tolak ukur 

yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan, sedangkan standar9 yakni ukuran 

tertentu yang dipakai sebagai patokan. Mariam Darus 

Badrulzaman10 memaknai perjanjian baku adalah suatu perjanjian 

yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.11 

                                       
       8 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal.94. 
       9 Ibid., hal.1089. 
       10 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard), 
Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar 
dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum USU Medan, 
pada tanggal 30 Agustus 1980, hal.17. 
       11 Hondius dalam bukunya Standaardvoorwarden menyebutkan 
perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa 
membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak 
terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu (Hondius, Standaardvoorwarden, 
Diss, Leiden , 1978, hal.230), Jane P.Mallor menyebutkan perjanjian baku 
adalah Perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku, yang ditawarkan oleh 
pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam bentuk take it 
or leave it (Jane P.Mallor et all,Loc.cit), Shmuel I.Betcher dan Tal Z.Zarsky 
menyebutkan perjanjian baku merupakan perjanjian yang di dalamnya 
tidak ada proses tawar-menawar dan ditawarkan dalam bentuk take it or 
leave it (Shmuel I.Becher & Tal.Z.Zarsky, E-Contract Doctrine 2.0: Standard 
Form Contracting in the Age online Participation, 14 
Mich.Telecomm.Tech.L.Rev.303(2008), available at 
http://www.mttlr.org/volfourteen/becher/ zarsky.pdf, westlaw diakses 
tanggal  7 Agustus 2010, hal.308.), Sutan Remy Sjahdeni mengatakan 
perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya 
sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak 
mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Remy 
Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi 
Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, 
Jakarta,  2009). Tan Kamello merumuskan kontrak baku adalah hubungan 

http://www.mttlr.org/volfourteen/becher/%20zarsky.pdf
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Merujuk pada terbukanya peluang untuk tiap-tiap jenis 

perjanjian yang dulu dikenal dalam hubungan hukum atau peristiwa 

hukum ditengah-tengah masyarakat, namun karena terjadinya 

perubahan kemajuan peradaban sebagai akibat dari kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka jenis dan bentuk perjanjianpun 

turut pula berkembang dan berubah. Dahulu  tidak dikenal 

perjanjian kartu kredit atau transfer melalui sms-banking, namun 

sekarang dapat diterima menjadi bentuk transfer yang sah dan 

diakui bank. 

Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak seharusnya kedua belah pihak  harus secara bersama-

sama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan,12 

dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang 

seimbang.13  Perkembangan   dewasa   ini   memperlihatkan   adanya  

                                                                                     
hukum antara dua pihak, yang dibuat secara tertulis dalam formulir 
tertentu, dengan konsep hak dan kewajiban yang telah disusun rapi tanpa 
dirundingkan terlebih dahulu kepada pihak lawannya, menurut sifatnya 
yang tertentu (Tan Kamello dkk., Penggunaan Kontrak Baku dalam Kredit 
Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Perdata 
(Studi Kasus di Kotamadya Medan), Lembaga Penelitian USU, Medan, 1993, 
hal. 5).  
       12 Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: 
Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia,  Alumni, 
Bandung, 2000,  hal.144. 
       13 Daniel D.Barnhizer dalam tulisannya Bargaining Power in Contract 
Theory mengatakan: In contrast to practical phenomenon of bargaining 
power, courts and legal theorists have constructed a legal doctrine of 
bargaining power that attempts to identify bargaining power asymmetries 
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kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak kontrak di 

dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi 

yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi 

dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat 

baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan 

terlebih dahulu dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya 

untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama 

sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-

syarat yang telah dibakukan itu.14 

 

                                                                                     
between parties and assign legal consequences to that observed power 
relationship. This doctrine operates on multiple levels. First, inequality of 
bargaining power serves as a general moral principle or primary rule that 
the state should intervene to correct contracts formed under inequalities of 
bargaining power. Second, the legal doctrine of inequality of bargaining 
power also works as an explicit or implicit element within many contracts 
sub-doctines.(Terjemahan: dalam praktiknya fenomena perbedaan posisi 
tawar, pengadilan, dan ahli hukum membuat doktrin mengenai posisi 
tawar yang menunjukkan untuk mengidentifikasikan posisi tawar yang 
asimetris dari para pihak dan memberikan akibat hukum terhadap 
hubungan tersebut. Doktrin ini bekerja dalam beberapa level. Pertama, 
ketidakseimbangan dalam posisi tawar pada gilirannya dianggap sebagai 
suatu prinsip moral umum atau prinsip utama di mana negara harus ikut 
campur untuk memperbaiki bentuk kontrak yang tidak seimbang posisi 
tawarnya. Kedua, doktrin hukum dari ketidakseimbangan posisi tawar 
dapat juga bekerja baik secara eksplisit maupun implisit dalam banyak 
sub-doktrin kontrak. Daniel D.Barnhizer, Bargaining Power in Contract 
Theory, Legal Studies Research Paper No.03-04, Michigan State University 
College of Law, 2005, available at http://ssrn.com/abstract=578578, hal. 
16. 
       14 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hal. 65-66. 

http://ssrn.com/abstract=578578


 

7 
 

 

 

 

 

 

Dalam perjanjian baku tidak terjadi proses tawar-menawar 

yang seimbang dalam mencapai kesepakatan, tetapi salah satu 

pihak yang lebih dominan memiliki pengaruh yang kuat untuk 

menentukan isi perjanjian.15 Pihak yang lebih lemah bargaining 

position-nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan 

terpaksa, sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif 

kemungkinan besar akan kehilangan apa yang dibutuhkannya. Jadi 

hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah posisi 

tawarnya yaitu untuk menerima atau menolak (take it or leave it). 

Hal ini juga  terjadi dalam perjanjian yang dibuat antara pihak 

pembangun  perumahan dengan konsumen dalam perjanjian 

perumahan.  

Untuk kepraktisan dari segi hubungan hukum  antara 

pengembang dengan konsumen, pihak yang lebih kuat 

kedudukannya (pengembang) menciptakan formulir-formulir 

standar yang mengikat. Formulir-formulir itulah yang dalam praktik 

perlindungan konsumen dikenal dengan sebutan perjanjian baku 

(standard contract).  

                                       
       15 Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak 
dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, 
tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar 
yang seimbang. Akibatnya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih 
kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih 
lemah. Lihat Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,  
Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, hal. 1-2. 
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Buku III KUH Perdata tentang perjanjian hanya 

mengisyaratkan tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian. Tidak 

menitik beratkan pada bentuk perjanjian, entah itu dibuat secara 

tertulis, atau tidak tertulis, entah itu dibuat authentik (nota ril) atau 

di bawah tangan. Namun penekanannya adalah pada isi perjanjian 

atau substansi perjanjian (syarat obyektif) dan pada subyek dan 

tata cara perjanjian itu dibuat (syarat subyektif). Untuk memenuhi 

kebutuhan praktis dan efisiensi, dalam perjanjian perumahan 

pilihan yang dilakukan oleh produsen perumahan adalah bentuk 

perjanjian baku. Di sinilah kemudian muncul unsur penyimpangan 

dari nilai-nilai keadilan dan keseimbangan para pihak terutama 

ketidakseimbangan hak konsumen.  

Dalam perjanjian  baku akibat ketidakseimbangan 

kedudukan antara pengusaha atau pengembang dengan konsumen 

memunculkan klausul-klausul atau ketentuan yang secara tidak 

wajar sangat memberatkan dan yang banyak muncul dalam kontrak 

yaitu klausul eksonerasi.16 

Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian 

sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu 

perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku 

klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan 

konsumen    yang    umumnya  memiliki   posisi lemah dibandingkan  
                                       
       16 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen 
Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 47. 
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dengan produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban 

konsumen. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan 

oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang 

mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah biasanya dikenal 

dengan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden).17 

Di dalam perjanjian baku, kedudukan pengembang dan 

konsumen tidak seimbang. Posisi kuat pihak pengembang membuka 

peluang baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. 

Pengusaha seringkali hanya mengatur hak-haknya saja tetapi tidak 

kewajibannya. Dari segi lain, perjanjian baku hanya memuat 

sejumlah kewajiban yang harus dipikul oleh konsumen. Oleh karena 

itu, perjanjian baku tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar tanpa 

adanya penertiban. Hal ini diperlukan guna memberikan 

perlindungan kepada debitur.18 

Perlindungan konsumen dalam bidang perumahan dengan 

beragam masalahnya sulit diselesaikan secara efektif dan efisien 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.19 Para 

pelaku usaha  merupakan subyek yang sangat penting dalam 

perlindungan konsumen seolah-olah tak terjangkau oleh hukum. 

 

                                       
       17 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.114. 
       18 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.54. 
       19 Yusuf Shofie, Op.Cit., hal.81. 
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BAB I 

Kontrak Merupakan Hubungan 

antara Hukum Pelaku usaha dan  

Konsumen 

 

 

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 

Istilah konsumen20 berasal dari bahasa Belanda 

“konsument”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen  

                                       
       20 Pengertian Konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata “Konsumen” 
yang berasal dari consumer sebenarnya berarti bukan “pemakai”. Namun, 
di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban 
pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan 
pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena 
perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan 
pemakai. Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap 
Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, YLKI-USAID, Jakarta, 1998) 
hal. 46. Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat 
mengartikan konsumen sebagai, pemakai terakhir dari benda dan jasa 
((uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten). Dengan rumusan 
tersebut Hondius hendak membedakan antara konsumen bukan pemakai 
akhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai akhir. Di Perancis, 
berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen 
diartikan sebagai, “The person who obtains goods services for personal or 
family purposes”. Defenisi itu terkandung dua unsur, pertama konsumen 
hanya orang dan kedua, barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan 
pribadi atau keluarga. Di Australia, dalam Trade Practices Act 1974 
Konsumen diartikan sebagai “seseorang yang memperoleh barang atau 
jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak melewati 40.000 dolar 
Australia”. Artinya, sejauh tidak melewati jumlah uang tersebut, tujuan 
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diartikan sebagai barang-barang hasil industri (bahan 

pakaian,makanan, dsb.) para ahli hukum (leguleius, legum peritus) 

pada umumnya sepakat bahwa konsumen diartikan sebagai 

pemakai terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van 

goederen en diensten) yang diserahkan kepada mereka oleh 

pengusaha (ondernamer). Dari pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa konsumen merupakan pemakai benda dan jasa yang 

merupakan hasil proses industri dari pihak pengusaha produsen.21 

Pengertian Yuridis formal ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 

UUPK dinyatakan bahwa :  

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan.” 
 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa Konsumen adalah pihak yang memakai, 

membeli, menikmati, menggunakan barang dan /atau jasa dengan 

tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya. 

 

                                                                                     
pembelian barang atau jasa tersebut tidak dipersoalkan. Lihat Shidarta, 
Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004., hal.5. 
       21 Hondius, 1978, Op.Cit., hal.240, sebagaimana dikutip oleh Mariam 
Darus Badrulzaman, Perlindungan Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian 
Baku, Makalah yang disajikan pada Simposium Aspek-aspek Hukum 
Masalah Perlindungan Konsumen 16-18 Oktober 1980 di Jakarta. 
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Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK dikenal istilah konsumen 

akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan 

atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen 

antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai 

bagian dari proses produksi lainnya. Maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir 

(selanjutnya disebut dengan konsumen). 

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Konsumen adalah setiap orang 

Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan 

usaha (badan hukum atau non badan hukum). 

b. Konsumen sebagai pemakai 

Pasal 1 angka  2  UUPK hendak menegaskan bahwa UUPK 

menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen 

sebagai konsumen akhir (end user). Hal ini disebabkan karena 

pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri. 

c. Barang dan/jasa 

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk 

diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu 

layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk 

digunakan oleh konsumen. 
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d. Barang dan/jasa tersebut tersedia dalam masyarakat 

Barang dan/jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di 

pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk 

mengkonsumsinya. 

e. Barang dan/jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain atau mahluk hidup lain. 

Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi 

terhadap pemakaian suatu barang dan/jasa. 

f. Barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan 

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya 

konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah 

konsumen tidak memperdagangkan barang dan/jasa yang telah 

diperolehnya. Namun, untuk dikonsumsi sendiri. 

 Az Nasution juga mengklasifikasikan pengertian konsumen 

menjadi tiga bagian:22 

a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau 

pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. 

b. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat 

dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa  lain 

untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan 

komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha. 

                                       
       22 http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=-
&tipe=opini AZ.Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan 
Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 , diakses pada 10 Juni 2012. 
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c. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat 

dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga 

atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan 

kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur 

perlindungannya dalam UUPK. 

Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam 

kegiatan ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran 

dunia usaha bagi pelaku usaha, karena konsumen lah yang akan 

mengkonsumsi barang dan/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha 

tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan memberikan 

keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.  

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa konsumen 

memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-

hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai 

konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai 

adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan 

menyadari hal tersebut. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih 

jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain ia tidak 

hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah 

dilanggar oleh pelaku usaha.  

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan: 

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan   hukum   yang    didirikan   dan    berkedudukan   atau  
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melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi. 
 
Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup 

luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK 

tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha 

dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang 

dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi 

(finished product); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; 

setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan 

jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda 

lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; 

importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, 

disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain 

dalam transaksi perdagangan; pemasok (suplier), dalam hal 

identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.23 

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku 

usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, 

pedagang, distributor, dan lain-lain. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan 

orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri 

perusahaannya    baik     dengan  dilakukan sendiri   maupun dengan  

                                       
       23 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 8. 



 

16 
 

 

 

 

 

 

bantuan pekerja. Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian 

pengusaha menurut Mariam Darus Badrulzaman memiliki arti luas 

yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (tussen 

handelaar). Produsen lazim diartikan sebagai pengusaha yang 

menghasilkan barang dan jasa. Menurut Agnes Toar, yang termasuk 

dalam pengertian produsen adalah pembuat, grosir (whole-saler), 

leveransir dan pengecer (detailer) profesional. Menurut Tan 

Kamello, importir juga termasuk dalam pengertian produsen. Jadi, 

pembuat, grosir, leveransir, importir dan pengecer barang adalah 

orang-orang yang terlibat penyerdiaan barang dan jasa sampai ke 

tangan konsumen. Menurut hukum, mereka ini dapat diminta 

pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen.24  

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat 

dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. 

Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” meliputi: 

1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-

barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab 

hukum atas segala kerugian yang timbul dari barang 

yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila  

                                       
        24 Tan Kamello, makalah “Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Di 
Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan 
Pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hukum Perdagangan,  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, 
Medan 1998, hal. 7. 
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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 menempatkan 

dirinya sebagai produsen dari suatu barang.25 

Pengertian pelaku usaha yang sangat luas tersebut di atas, 

akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian. 

Konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi suatu produk 

tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan 

diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat. 26 

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang 

tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonsia (ISEI) mengenai 

pelaku usaha adalah sebagai berikut : 

a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 

membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, 

usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana,dan 

sebagainya. 

b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, 

memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang 

dan /  atau    jasa-jasa    yang      lain (  bahan baku, bahan  

                                       
       25 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41. 
       26 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 9. 
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tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku 

usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ 

badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan 

usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, 

orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, 

perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan 

dengan obat-obatan, kesehatan, dan sebagainya. 

c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan 

atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut 

kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini 

misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, 

toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan 

(darat, laut dan udara), kantor pengacara,dan 

sebagainya. 27 

 

B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku 

Usaha 

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui 

hak-hak dan kewajiban, dengan tidak diam saja saat hak-hak 

konsumen    sudah    jelas   dilanggar,   hak-hak     tersebutpun   telah  

                                       
       27 Az Nasution, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Kontrak 
Pembelian Rumah Murah, makalah, disampaikan dalam Seminar Sehari 
tentang Pertanggungan Jawab Produk dan Kontrak Bangunan, Jakarta, 
1988, hal. 23. 
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dilindungi oleh negara dengan adanya UUPK dan produk 

perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang 

senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik 

dengan pelaku usaha di mana masing-masing pihak dapat saling 

menghormati hak dan kewajibannya, hak dari konsumen 

merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, 

kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. 

Dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) telah disepakati 5 

hak dasar konsumen sebagai berikut :28 

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op 

becherming van zijn gezendheid en veiligheid); 

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming 

van zijn economishe belangen); 

3. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding); 

4. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); 

5. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord). 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman , hak-hak konsumen 

tersebut di atas adalah hak-hak yang bersifat universal. Di berbagai 

negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Jepang, 

hak-hak konsumen pada umumnya telah dituangkan di dalam 

undang-undang berupa undang-undang jual beli, sewa-menyewa, 

asuransi,    pemberian    kredit,     pertanggungan    jawab    produsen  

                                       
       28 Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Op.Cit.,  hal.61. 



 

20 
 

 

 

 

 

 

terhadap barang yang diproduksi, pertanggungan jawab terhadap 

iklan, perdagang yang tidak wajar (unfair trade practice).29 

Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen 

melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi 

sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di samping sebagai 

konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu 

konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh 

dan berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19.30 

Indonesia melalui UUPK menetapkan 9 (sembilan) hak 

konsumen, sebagai penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan 

negara kesejahteraan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa; 

 

                                       
       29 Ibid. 
       30 Jimmly Asshiddiqie, Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara 
Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru 
Besar Tetap Madya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, 
hal.1-2.  
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4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya; 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

 Di Indonesia, upaya untuk memperjuangkan hak-hak 

konsumen telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI) dengan merumuskan hak-hak konsumen sebagai 

berikut :31 

1. Hak atas keamanan dan keselamatan; 

2. Hak mendapatkan infomasi yang jelas; 

3. Hak memilih; 

4. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya; 

5. Hak atas lingkungan hidup. 

 

                                       
       31 http// www.ylki.or.id diakses tanggal 26 Desember 2011. 

http://www.ylki.or.id/
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Apabila diperhatikan konsep hak konsumen dengan 

pengaturan hak-hak konsumen yang dikemukakan oleh para ahli, 

lembaga dan secara akademik maka dapat dikatakan telah cukup 

untuk melindungi kepentingan konsumen. Namun selalu ada 

kendala yang menjadi penyebab tidak terciptanya perlindungan 

konsumen. 

Penyebab mendasar yang selalu dihadapi dalam 

perlindungan hukum terhadap konsumen ini antara lain adalah :32 

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan 

konsumen tentang penggunaan hak-hak konsumen; 

2. Terdapat pemahaman konsepsi yang keliru di kalangan 

pengusaha tentang substansi hak, sehingga perlindungan 

hukum terhadap konsumen akan membawa kerugian bagi 

pengusaha. 

Persoalan persepsi yang keliru (misperception) akan dapat 

diatasi apabila hubungan konsumen dan produsen dilihat sebagai 

sifar yang horisontal. 

Kondisi yang dapat diciptakan antara lain :33 

1. Pengusaha dan konsumen merupakan pelaku ekonomi yang 

saling membutuhkan, artinya pengusaha tidak dapat 

berkembang    dengan   baik kalau konsumen berada pada posisi  

 
                                       
       32Tan Kamello, 1998, Op.Cit. hal.13.  
       33Ibid., hal.14. 
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yang tidak sehat akibat banyaknya produk yang cacat beredar 

dipasar; 

2. Pengusaha yang melakukan praktik bisnis curang (unfair trade 

practices) akan membawa kerugian baik terhadap konsumen 

maupun pengusaha yang baik dan jujur; 

3. Melakukan penindakan terhadap praktik pengusaha bisnis 

curang dan memberikan kesempatan untuk pengembangan 

usaha bagi pengusaha yang baik dan jujur dengan tidak 

merugikan kepentingan konsumen; 

4. Beban atas kerugian konsumen akibat produk yang cacat 

ditanggung secara renteng oleh konsumen dengan memasukkan 

biaya proses produksi yang sudah diperkirakan oleh pengusaha; 

5. Pengusaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

memodifikasi persyaratan kontrak yang telah ditentukan secara 

sepihak oleh pengusaha.  

Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari 

produsen atau pelaku usaha, produsen dan pelaku usaha juga 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang 

dalam Pasal 6 UUPK, yaitu : 

1) Hak Pelaku Usaha 

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
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b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik. 

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di 

dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan 

oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah 

mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan 

perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan 

perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik 

sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun demikian usaha 

perlindungan melalui UUPK tentu saja lebih ditujukan kepada 

konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis 

memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku 

usaha. 

Hak-hak pelaku usaha di atas juga disertai dengan berbagai 

kewajiban yang diemban oleh UUPK, sebagai berikut : 

2) Kewajiban Pelaku Usaha 

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
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b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan. 

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif. 

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

e) 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. 

f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Kecendrungan masyarakat konsumen hanya bersandar 

kepada sejumlah lembaga advokasi konsumen, sesuai dengan Pasal 

44 UUPK, yaitu dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap 

lembaga    perlindungan    konsumen    swadaya    masyarakat   yang  
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mempunyai kegiatan yang meliputi, penyebaran informasi dalam 

rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan 

kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, 

memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya, 

bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam 

memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima keluhan atau 

pengaduan konsumen. 

 

C. Hubungan Hukum antara Konsumen dan 
Pelaku Usaha 

 
Kebutuhan konsumen terhadap barang dan atau jasa  

melahirkan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha 

yang menyediakan barang dan atau jasa. Hal ini menjadikan 

hubungan antara konsumen dan pelaku usaha saling 

menguntungkan. Konsumen dapat memenuhi kebutuhannya 

terhadap barang dan atau jasa yang diinginkan dan pelaku usaha  

dapat memperoleh keuntungan finansial. 

Dalam aktivitas kegiatan bisnis, kepentingan-kepentingan 

konsumen itu lahir karena adanya peranan konsumen yang telah 

memberikan sumbangan besar kepada pengusaha sebagai penyedia 

kebutuhan konsumen. Sebaliknya konsumen kebutuhannya sangat 

bergantung   dari   hasil  produksi produsen. Saling   ketergantungan  
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karena kebutuhan yang terus-menerus dan berkesinambungan 

sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan 

kebutuhan yang tidak terputus-putus. 

Hubungan antara produsen dan konsumen yang 

berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada 

pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut 

merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak 

mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik 

terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu 

saja.34 

A.Zen Umar Purba menguraikan konsep hubungan pelaku 

usaha dan konsumen mengemukakan sebagai berikut:35 

“Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah 
bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. 
Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang 
mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara 
aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan 
model promosi gratis bagi pelaku usaha.” 
 
Suatu kepentingan hukum pihak konsumen merupakan 

sasaran dari hak konsumen. Sasaran hak konsumen bukan hanya 

karena konsumen mendapat perlindungan hukum melainkan juga 

karena    adanya    pengakuan   terhadap   hak    konsumen   tersebut.  

                                       
       34 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hal.10. 
       35 A.Zen Umar Purba, Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok 
Pengaturan”, Hukum dan Pembangunan, Tahun XXII, Agustus, 1992. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalau pengusaha tidak 

menghiraukan kepentingan konsumen maka pengusaha tersebut 

telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yang seharusnya 

dipenuhi dan sekaligus telah terjadi pelanggaran terhadap hak 

konsumen. Di sini makna vinculum juris telah digerogoti yaitu ikatan 

kewajiban hukum antara konsumen di satu pihak dengan 

pengusaha di lain pihak.36 

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, kepentingan 

konsumen dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya, baik oleh 

pelaku usaha maupun oleh pemerintah. Pada umumnya suara 

pelaku usaha lebih keras sehingga mudah didengar oleh 

pemerintah. Konsep pertumbuhan ekonomi suatu negara yang 

berwawasan integral bukan untuk memakmurkan sekelompok 

rakyat, melainkan seluruh rakyat termasuk di dalamnya para 

konsumen.37 

 

 

 

 

 

                                       
       36 Tan Kamello, Op.Cit., hal.10. 
       37 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam 
Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, Pascasarjana FH UII, 
Yogyakarta, 2009, hal.28. 
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BAB II 

Bentuk dan Isi Kontrak Antara 

Pelaku Usaha dan Konsumen 

 
 
 

A. Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara 
Pengembang dengan Konsumen 

 
Dalam kontrak antara konsumen dengan pihak pelaku 

usaha, seringkali dijumpai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

antara pengembang dengan konsumen. Hal ini untuk membuktikan 

bahwa ada hubungan hukum (hubungan kontraktual) antara 

pengembang dengan konsumen perumahan. Hubungan hukum yang 

kedua adanya Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengalihkan 

tanah dan rumah dari pengembang kepada konsumen. Selain itu 

juga menandatangani Perjanjian Kredit   Pemilikan Rumah atau 

Satuan Rumah Susun (Sarusun)/Apartemen apabila konsumen 

membayar rumah yang dibeli dari pelaku usaha  dengan 

menggunakan fasilitas kredit bank.38 

 

                                       
       38 Yusuf Shofie, Op.Cit., hal.83-84. 
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Dokumen PPJB merupakan dokumen yang membuktikan 

adanya hubungan hukum (hubungan kontraktual) antara 

pengembang dan konsumen, di mana pengembang mengikatkan 

diri untuk menjual rumah/sarusun dan tanah kepada konsumen, 

sedangkan konsumen membeli rumah  dari pengembang dengan 

kewajiban membayar harga jualnya dalam bentuk angsuran uang 

muka (down payment) dan sisanya diselesaikan dengan fasilitas 

kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA). Sedangkan 

dokumen perjanjian kredit kepemilikan rumah menunjukkan 

adanya hubungan antara konsumen dengan pemberi KPR/KPA. Di 

dalamnya, antara lain diatur jumlah pinjaman, jangka waktu 

pelunasan KPR/KPA, serta besarnya atau sistem perhitungan bunga 

pinjaman. 

 

B. Klausula Baku dalam Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli 

 
Klausula-klausual Perjanjian Baku yang terdapat dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2: Klausula-klausula Perjanjian Baku yang terdapat dalam      

PPJB39 

No Substansi 
Pengaturan 

Keterangan 

 
1. 

 
Nama Kontrak 

Sebutan yang digunakan pengembang 
terhadap PPJB, musalnya: Perjanjian 
Pendahuluan, Perjanjian Akan Jual Beli, dan 
sebagainya. 

2. Objek yang 
diperjualbelikan 

Barang atau objek yang dibeli oleh konsumen 
(rumah, rumah toko, sarusun/apartemen) 

 
3. 

 
Komponen nilai 
jual 

Apa saja yang termasuk dalam nilai jual (harga 
jual) yang dibayar konsumen (rumah, 
sarusun/apartemen berikut penyediaan 
fasilitas-fasilitas seperti: air minum, listrik, 
pendingin udara/ AC, angkutan lingkungan, 
dan lain-lain) 

 
4. 

 
Cara 
pembayaran 

Mekanisme atau tata cara pembayaran nilai 
jual/ harga jual rumah atau 
sarusun/apartemen (tunai, angsuran, fasilitas 
KPR/KPA) 

 
5. 

 
Lokasi 
pembayaran 

Tempat di mana konsumen dapat melakukan 
transaksi pembayaran harga jual/nilai jual (di 
kantor pengembang, transfer di bank, dan 
sebagainya). 

 
6. 

Lamanya 
penyelesaian 
bangunan rumah 
atau sarusun 
/apartemen 

Waktu yang diperlukan bagi pengembang 
untuk menyelesaikan bangunan (3 bulan; 3-6 
bulan; 6-9 bulan; 9-12 bulan; lebih dari 12 
bulan). 

 
7. 

Masa 
pemeliharaan 
bangunan 

Waktu yang diperlukan bagi pengembang 
untuk melakukan pemeliharaan rumah atau 
sarusun/ Apartemen setelah serah terima (3 
bulan; 3-6 bulan;6-9bulan; 9-12 bulan; lebih 
dari 12 bulan). 

                                       
       39 Yusuf Shofie, Perjanjian Standar dalam Jual Beli Rumah, Warta 
Konsumen Nomor 03, Agustus 1998. 
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8. 

Tenggang 
pengajuan 
komplain 

Jangka waktu untuk mengajukan komplain 
kondisi bangunan setelah serah terima (ada 
atau tidak; jika ada berapa lama) 

 

9. 

 
Penilai mutu 

Pihak-pihak yang berhak menilai 
mutu/kondisi bangunan (pengembang, 
konsumen, appraisal, pemerintah/departemen 
atau dinas pemerintah daerah setempat). 

 

10. 

 
Penyelesaian 
Komplain 

Tindak lanjut pengembang dalam 
menyelesaikan komplain konsumen setelah 
serah terima (misal: perbaikan kerusakan, 
penggantian senilai kerusakan, dan lain-lain). 

 

11. 

 
Jaminan bebas 
sengketa 

Jaminan dari pengembang bahwa objek 
perjanjian bebas dari sengketa dengan pihak 
lain. 

 

12. 

Brosur 
perumahan/ 
sarusun/ 
Apartemen 

Berbagai bentuk iklan, baik tertulis atau 
menggunakan media lainnya merupakan 
bagian dari PPJB atau tidak. 

 

13. 

 
Alasan 
pembatalan 

Pemutusan perjanjian baik secara sepihak oleh 
pengembang atau konsumen atau atas 
kesepakatan kedua belah pihak dengan 
berbagai akibatnya. 

 

14. 

 
Sanksi bagi 
pengembang dan 
konsumen 

Sanksi bagi: 1) pengembang bila terlambat 
menyerahkan bangunan atau kondisi 
bangunan tidak memenuhi syarat; 2) 
konsumen bila terlambat melakukan transaksi 
pembayaran harga jual. 

 

15. 

 
Mekanisme 
penyelesaian 
sengketa 

Tata cara penyelesaian perselisihan antara 
pengembang dengan konsumen, misal: 
musyawarah, gugatan di pengadilan, arbitrase 
dan lain-lain. 

 

16. 

 

Bentuk 

perjanjian 

Apakah perjanjian itu (PPJB) cukup 
ditandatangani para pihak saja (pengembang 
dan konsumen) atau dihadapan notaris. 
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Menurut Maria Sumardjono, masalah Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) itu termasuk dalam ruang lingkup hukum 

perjanjian, sedangkan jual belinya termasuk dalam lingkup hukum 

tanah nasional yang tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria 

(UUPA).40  

Permasalahan yang sering terjadi bahwa harga yang 

disepakati ternyata tidak diikuti dengan pelayanan yang baik 

kepada konsumen perumahan, misalnya kualitas bangunan, 

pelayanan pra jual maupun purna jual, dan sebagainya.41 

Sejumlah ketidakadilan dijumpai dalam klausula-klausula 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pertama, akibat 

keterlambatan pembayaran yang dialami konsumen yang 

menentukan bahwa konsumen harus membayar penalti (denda) 

yang tinggi, bahkan menghadapi pembatalan perjanjian. Ada pula 

selain dikenakan penalti dan pembatalan perjanjian dengan tanpa 

pengembalian sebagian atau seluruh uang muka yang sudah 

dibayarkan. Sedangkan apabila pengembang yang terlambat 

menyelesaikan bangunan atau menyerahkan bangunan, akibat yang 

dialami   hanya   sebatas   penalti atau bahkan akibatnya sama sekali  

                                       
       40 Maria Sumardjono, Pembangunan Rumah Susun dan 
Permasalahannya: Ditinjau dari Segi Yuridis, kertas kerja untuk Diskusi 
Terbatas Development of Indonesian Consumer Protection Act. (Comparative 
Study & Draft Evaluation), diselenggarakan YLKI di Jakarta, 27 Oktober 
1994. 
       41 Ibid. 



 

34 
 

 

 

 

 

 

tidak diatur dalam perjanjian baku tersebut. Kedua, pembatasan 

tanggung jawab pengembang atas klaim/ tuntutan konsumen. 

Untuk mengetahui cacat tersembunyi pada bangunan tidak dapat 

diketahui dalam tenggang waktu yang singkat. Pengembang 

cenderung mengabaikan terhadap klaim konsumen tentang 

konstruksi bangunan.42 

Dalam keadaan ini, pihak yang lebih kuat kedudukannya 

(pengembang) menggunakan kedudukannya itu untuk 

membebankan kewajiban yang berat kepada pihak lainnya, 

sedangkan ia sendiri sedapat mungkin membatasi atau 

mengenyampingkan tanggung jawabnya, termasuk pula dalam hal 

adanya cacat-cacat tersembunyi (hidden defects) pada objek 

perjanjian.43 

Dari sisi pengusaha, yang diwakili oleh pengurus Asosiasi 

Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia 

(APERSI) yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan bahwa 

kontrak baku sudah merupakan kontrak yang lazim digunakan oleh 

pelaku usaha. Terhadap ketentuan yang melanggar UUPK maka 

harus diuji melalui pengadilan. Terdapat beberapa masalah juga 

yang dihadapi oleh pelaku usaha  seperti sulitnya birokrasi, sulitnya 

mendapat lahan murah, serta sulitnya perizinan untuk mendirikan 

perumahan seperti izin lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),  
                                       
       42 Yusuf Sofie, Op.Cit., hal.99-100. 
       43 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 2001, hal.19. 
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masuknya air dan listrik serta  biaya yang harus dibayarkan kepada 

pemuda setempat. Hal ini mengakibatkan  bengkaknya biaya yang 

harus dikeluarkan sehingga harga rumah meskipun sudah disubsidi 

tetap tinggi harganya. Di satu sisi pelaku usaha sebagai mitra 

pemerintah dalam membangun perumahan yang bersubsidi, akan 

tetapi di sisi lain dibebani dengan kewajiban-kewajiban lain. 44 

Demikian pula pengurus Real Estate Indonesia (REI) yang 

tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa kontrak baku 

sudah menjadi kebiasaan yang digunakan dalam dunia usaha. 

Terhadap komplain yang diajukan oleh konsumen sedapat mungkin 

berusaha diselesaikan oleh pelaku usaha. Adapun komplain yang 

diajukan oleh konsumen di antaranya mengenai brosur yang 

dikeluarkan oleh pelaku usaha yang dinilai menyesatkan. Misalnya 

mengenai jarak tempuh perumahan dengan pusat kota, perumahan 

tersebut bebas banjir. Brosur yang digunakan oleh pelaku usaha 

sebagai iklan yang menyesatkan melanggar hak-hak konsumen 

untuk memperoleh keterangan yang benar mengenai produk yang 

diperjualbelikan. Sedangkan, oleh pelaku usaha ini dianggap sebagai 

trik marketing   untuk menarik  minat sebanyak mungkin konsumen  

 

 

 
                                       
       44 Hasil wawancara dengan 2 (dua) orang pengurus REI yang tidak mau 
disebutkan namanya. 
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sepanjang kontrak belum ditandatangani maka iklan tersebut 

dianggap belum mengikat.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       
       45 Hasil wawancara dengan pengurus REI yang tidak mau disebutkan 
namanya. 
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BAB III 

KEMAMPUAN TAWAR YURIDIS YANG 

TIDAK SEIMBANG DALAM KONTRAK 

BAKU MELAHIRKAN 

KETIDAKSEIMBANGAN HAK DAN 

KEWAJIBAN 

 
 

 

A. Kemampuan Tawar Yuridis yang Tidak 
Seimbang 

 
Setiap orang adalah konsumen untuk sesuatu barang atau 

jasa tertentu. Keadaan yang demikian ini menunjukkan konsumen 

seringkali berada dalam posisi yang tidak seimbang. Mengingat 

lemahnya posisi konsumen pada umumnya dibandingkan dengan 

pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.  

Posisi tawar yang lemah dalam hal kemampuan ekonomi 

dan upaya hukum konsumen dalam mempertahankan hak-haknya, 

yang mengakibatkan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis 

dengan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku 

usaha melalui  promosi, cara pelaku usaha, serta penerapan 

perjanjian standar yang merugikan konsumen. 46 

Perkembangan perekonomian dewasa ini, telah memacu 

tumbuhnya     sektor     produksi   dan   perdagangan     yang    dalam  

                                       
       46 Adrian Sutendi, Tanggung jawab hukum Produk dalam Hukum 
Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor,  2008, hal.1. 
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kenyataan secara langsung maupun tidak langsung menciptakan 

kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan 

konsumen pada sisi yang lain. Sebagian pelaku usaha dalam 

melakukan kegiatannya acapkali mengabaikan kepentingan 

konsumen.47 

Posisi konsumen secara umum berada dalam posisi tawar 

lemah didasarkan pada beberapa argumentasi yaitu:48 

Pertama, dalam masyarakat modern, pelaku usaha 

menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi 

dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi secara massal 

(mass production and consumption) 

Kedua, terdapat perubahan-perubahan yang mendasar 

dalam pasar konsumen (consumer market), di mana konsumen 

sering tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan evaluasi yang 

memadai (make a proper evaluation) terhadap produk barang dan 

jasa yang diterimanya. Konsumen hampir-hampir tidak dapat 

diharapkan memahami sepenuhnya penggunaan produk-produk 

canggih (the sophisticated products) yang tersedia. 

Ketiga, metode periklanan modern (modern advertising 

methods)    melakukan    disinformasi    kepada   konsumen daripada  

 

                                       
       47 Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit., hal.21. 
       48 David Oughton dan John Lowry, Textbook on Consumers Law, 
Blackstore Press Ltd., London, 1997, hal.14-17. 
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memberikan informasi secara objektif (provide information on an 

objectify basis). 

Keempat, pada dasarnya konsumen berada dalam posisi 

tawar yang tidak seimbang (the inequality of bargaining power), 

karena kesulitan-kesulitan untuk memperoleh informasi yang 

memadai. 

Kelima, gagasan paternlism melatarbelakangi lahirnya UUPK 

bagi konsumen, di mana terdapat rasa tidak percaya terhadap 

kemampuan konsumen melindungi diri sendiri (distrust of the 

consumer’s ability to protect himself) akibat risiko kerugian 

keuangan yang dapat diperkirakan (risk of considerable financial 

loss) atau risiko kerugian fisik (risk of physical injury). 

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya 

mengatakan:49 

“apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak 
tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada 
dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan 
apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, 
pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan 
kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula 
tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang 
seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat 
dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian 
baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak 
yang kedudukannya lebih kuat.” 
 

                                       
       49 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal.114. 
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Praktik penggunaan kontrak baku yang menimbulkan 

masalah hukum baik yang berkaitan dengan keadilan yang 

dicerminkan pada hak dan kewajiban para pihak, juga mengenai 

keabsahan perjanjian itu sendiri. Dari segi isinya terdapat 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana 

yang diatur dalam perjanjian baku itu. Artinya pihak pengusaha 

cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan 

menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak 

lawan. Sebaliknya, pengusaha  tersebut meminimalkan 

kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban 

pihak lawan. Berbagai klausula eksonerasi dicantumkan di 

dalamnya sebagai penyimpangan terhadap ketentuan undang-

undang perdata. Dengan perkataan lain klausula-klausula kontrak 

baku cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus 

memberatkan pihak lawan.50 

Pentingnya peran negara dalam memberikan  perlindungan  

terhadap konsumen, dilatarbelakangi oleh adanya 

ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan 

konsumen.51      Konsumen   perlu    dilindungi    karena    konsumen  

                                       
       50 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.15. 
       51  Ketidaksetaraan kedudukan para pihak juga ditemukan dalam 
hubungan antara pelaku usaha periklanan dengan konsumen, di mana 
konsumen sangat bergantung dengan informasi yang diberikan pelaku 
usaha tanpa mengetahui apakah informasi yang diberikan pelaku usaha 
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dianggap mempunyai kedudukan yang tidak seimbang dengan para 

pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut tingkat 

pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. 

Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih 

kuat dari pelaku usaha. Walaupun demikian, masih banyak 

konsumen yang kurang perduli akan hak-hak nya yang telah 

dilanggar oleh pelaku usaha. Kurangnya kesadaran konsumen 

menggunakan hak-haknya mengakibatkan pelaku usaha menjadi 

lebih leluasa untuk mengenyampingkan hak-hak konsumen. 

Menurut Troelstrup52, konsumen pada dasarnya memiliki 

posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan: (1) 

terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya; (2) 

daya beli konsumen makin meningkat; (3) lebih banyak variasi 

merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui 

semua orang; (4) model-model produk lebih cepat berubah; (5) 

kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses 

yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; (6) iklan 

yang menyesatkan; dan (7) wanprestasi oleh pelaku usaha. 

                                                                                     
tersebut sesuai dengan kondisi barang dan/atau jasa sebenarnya. Hal 
tersebut tentu akan menempatkan konsumen dalam kondisi yang tidak 
menguntungkan apabila harus berperkara dengan pelaku usaha 
periklanan. Dedi Harianto, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap 
Iklan yang Menyesatkan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.35. 
       52 A.W.Troelsstrup, ed., The Consumer in American Society: Personal and 
Family Finance, McGraw Hill, New York, 1997, hal.515. 
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B. Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku 

Ketidakseimbangan dari para pihak dalam membuat 

perjanjian dapat memunculkan adanya klausula eksonerasi dalam 

perjanjian. Penggunaan perjanjian baku kemudian banyak 

disalahgunakan untuk keuntungan semata-mata dari pengusaha 

atau penjual. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pula apa 

yang disebut dengan klausula eksonerasi atau klausula pembebasan 

(dari tanggung jawab) yang tertera di dalam perjanjian baku 

tersebut. Penggunaan klausula eksonerasi atau exemption clauses ini 

dalam bisnis, misalnya klausula yang menyatakan bahwa 

perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan 

kehilangan. Namun demikian klausula pembebasan (dari tanggung 

jawab) ini perlu ada pembatasan atau pengendalian dalam 

penggunaannya agar tidak terlalu menimbulkan akibat yang sangat 

merugikan masyarakat terutama konsumen.53 

Eksonerasi banyak terjadi dalam apa yang dinamakan 

kontrak adhesi dan telah menjadi ciri khusus dalam hubungan 

kontrak semacam ini, bahwa pihak peserta lain (wederpartij) 

daripada adheren boleh dikatakan berada dalam kedudukan yang 

tidak  berdaya.54 

 

                                       
      53 Sri Gambir Melati Hatta, Op.Cit., hal.149. 
       54 W.M.Kleyn, Compedium Hukum Belanda, Leiden, 1978, hal.163. 
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Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah 

klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana 

satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya 

dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi 

karena    ingkar     janji    atau perbuatan   melawan  hukum. Klausula 

eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang 

dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. 

Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan 

diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian 

baku.55 

Menurut Mariam Darus  Badrulzaman, perjanjian baku 

dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi 

kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti 

kerugian kepada debitur, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:56 

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya 

relatif kuat dari debitur; 

2. debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu; 

3. terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima 

perjanjian itu; 

4. bentuknya tertulis; 

5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. 

 

 
                                       
       55 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit. hal.47. 
       56 Ibid.. hal.50. 
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Ahmadi Miru dalam disertasinya menolak pendapat Mariam 

Darus di atas yang memposisikan kreditur selalu dalam posisi yang 

lebih kuat dengan menyatakan: 57 

“ Dalam kenyataannya tidak selamanya memiliki posisi yang 
lebih kuat daripada debitur, karena dalam kasus-kasus 
tertentu posisi debitur justru lebih kuat daripada kreditur, 
dan justru debiturlah yang merancang perjanjian baku. 
Selain itu, salah satu ciri yang dikemukakan oleh Mariam 
Darus Badrulzaman, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak 
menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan, 
karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap 
memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang 
perjanjian baku) untuk menentukan unsur essensial dari 
perjanjian, sedangkan klausula yang pada umumnya tidak 
dapat ditawar adalah klausula yang merupakan unsur 
aksidentalia dalam perjanjian.  
 

Ahmadi Miru mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku yang 

memuat klausula eksonerasi yaitu sebagai berikut:58 

a. pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya 

lebih kuat; 

b. pihak yang lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi 

perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dari perjanjian; 

c. terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa 

menerima perjanjian tersebut; 

                                       
       57 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di 
Indonesia, Disertasi, Program pascasarjana Universitas Airlangga, 
Surabaya, 2000, hal.160-161. 
       58 Ibid., hal.161. 
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d. bentuknya tertulis; 

e. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. 

Perlindungan konsumen berfungsi untuk menyeimbangkan 

kedudukan konsumen dan pengusaha. Keadaan yang seimbang di 

antara para pihak yang saling berhubungan akan menciptakan 

keserasian dan keselarasan materil di antara keduanya.59 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam 

perjanjian baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus:60 

a. Menonjol dan jelas 

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan 

jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan 

demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang 

ditulis di belakang suatu surat perjanjian atau yang ditulis 

dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena 

penulisan klausula tersebut tidak menonjol. 

b. Disampaikan tepat waktu 

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan 

tepat waktu. Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung 

gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, 

sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan 

disampaikan setelah perjanjian jual beli terjadi. 

                                       
       59 Adrian Sutendi, 2008, Op.Cit., hal.6. 
       60 Jerry J.Phillips, Product Liability, West Publishing, St. Paull 
Minnesota, 1993, hal.130-135. 
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c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting 

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika 

pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari 

suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang 

tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, 

jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode 

tersebut. 

d. Adil  

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak yang 

tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk 

melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang 

tidak adil. 

Oleh karena itu, pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata 

dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi terutama 

terhadap perjanjian baku. Pemerintah sebagai pengemban 

kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu 

dan masyarakat. Membiarkan pembuatan perjanjian kepada 

mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata, akan 

menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan para pihak 

yang membuat perjanjian. Karenanya diperlukan pembatasan 

terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak dengan 

menentukan klausula-klausula yang dilarang atau yang diwajibkan 

dalam bentuk undang-undang. 
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Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan 

martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang 

dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku 

usaha yang jujur dan bertanggung jawab. 
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BAB IV 

PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM 

KONTRAK KOHESI 

 

 

A. Penyalahgunaan Keadaan 

Konsep baru mengenai penyalahgunaan keadaan (misbruik 

van omstadigheden). Perjanjian baku kemudian menimbulkan hal-

hal negatif dalam arti pihak yang bargaining position yang kuat 

dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, dan 

pihak yang kuat mendapat keuntungan dari tindakan tersebut. 

Dalam perkembangannya di berbagai jurisdiksi, negara campur 

tangan untuk melindungi pihak yang lemah baik melalui keputusan-

keputusan pengadilan maupun dengan mengeluarkan peraturan-

peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam kaitan tersebut 

muncullah aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan bagi suatu 

perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani (unsigned written 

agreement) yang mengandung syarat-syarat baku, asas duty to read 

yang    berlaku   di    Amerika    Serikat   sebelum tahun 1960-an bagi  
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dokumen-dokumen yang ditandatangani, dan asas  public policy 

serta asas unconscionability.61 

Pembentuk undang-undang diharapkan untuk memikirkan 

pengaturan klausul eksonerasi/perjanjian baku itu dalam bentuk 

undang-undang. Di beberapa negara, hal ini telah terjadi, antara lain 

di negeri Nederland, perjanjian baku ini diatur di dalam undang-

undang; yaitu Pasal 6.5.2.dan 6.5.1.3. KUH Perdata Baru. 

Isi ketentuan itu pada hakikatnya adalah sebagai berikut: 

a. Bidang-bidang usaha untuk memberlakukan aturan baku, 

ditentukan dengan peraturan. 

b. Aturan baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui 

Menteri Kehakiman, melalui sebuah panitia yang ditentukan 

untuk itu. Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan 

undang-undang. 

c. Penetapan, perubahan dan pencabutan aturan baku hanya 

mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan Raja dan 

keputusan Raja mengenai hal itu diletakkan dalam Berita 

Negara. 

d. Seorang yang menandatangani atau dengan cara lain 

mengetahui isi janji baku, atau menerima penuunjukan 

terhadap syarat umum, terikat kepada janji. 

 

                                       
       61 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit.,, hal.10. 
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e. Janji baku dapat dibatalkan, jika pihak keditur mengetahui atau 

seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima 

perjanjian baku itu jika ia mengetahui isinya. 

Merancang suatu perjanjian harus selalu tunduk kepada 

paradigma Pancasila artinya setiap pembentukan hukum kontrak 

dan kontrak realitas harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa, dan 

bukan menganut paham liberalisme yang mengagungkan 

individualistis tanpa batas. 

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 

KUH Perdata diperlukan empat syarat: 

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan 

perjanjian; 

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

(perikatan); 

3. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu; 

4. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.62 

Terhadap saat-saat terjadinya perjanjian ada beberapa ajaran:63 

1. teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 

terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, 

misalnya dengan mengirimkan surat. 

                                       
       62 R.Subekti & R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta,  2001, hal. 339. 
       63 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit.,hal. 98-99. 
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2. teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa 

kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu 

dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. 

3. teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa 

pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa 

tawarannya diterima. 

4. teori kepercayaan (vertrouwwenstheorie) mengajarkan bahwa 

kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak 

dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.  

Salah satu syarat yang ditentukan adalah adanya 

kesepakatan. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang 

terdapat dalam suatu perjanjian. Dengan kesepakatan dimaksudkan 

bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu 

persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu juga 

dikehendaki oleh yang lain.64 Asas konsesualisme yang terdapat 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan (will) 

para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling 

mengikatkan diri.65 

Asser membedakan bagian perjanjian yaitu bagian inti 

(wezenlijk oordeel) dan bagian yang bukan inti (non wezenlijk 

oordeel). Bagian   inti   disebut dengan bagian essensialia, bagian non  

 
                                       
       64 Subekti, 2001, Op.Cit., hal.3 
       65 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.25. 
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inti terdiri dari bagian naturalia dan aksidentalia. Unsur-unsur 

perjanjian ini adalah sebagai berikut:66 

1. Unsur Esensialia : bagian ini merupakan sifat yang harus ada di 

dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan 

perjanjian itu tercipta. Misalnya persetujuan antara para pihak 

dan objek perjanjian. 

2. Unsur Naturalia  : bagian merupakan sifat bawaan (natuur) 

perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, 

misalnya menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual 

(vrijwaring). 

3. Unsur Aksidentalia: bagian ini merupakan sifat yang melekat 

pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para 

pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para 

pihak.  

Dalam sistem hukum common law, untuk sahnya suatu 

kontrak juga mensyaratkan beberapa elemen. Adapun elemen-

elemen yang penting dalam membentuk kontrak, meliputi:67 

a. Intention to create a legal relationship, para pihak 

yang    berkontrak     memang     bermaksud     bahwa  

 

                                       
       66 Ibid.,hal. 99. 
       67 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam 
Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor 
Advokat “Hufron & Hans Simaela”, Yogyakarta, 2008, hal.137. 
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kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan 

berdasarkan hukum. 

b. Agreement (offer and acceptance), artinya harus ada 

kesepakatan di antara para pihak. 

c. Consoderation, merupakan janji di antara para pihak 

untuk saling berprestasi. 

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

berlakunya perjanjian yaitu:68 

1. Kekeliruan; 

2. Perbuatan curang; 

3. Paksaan; 

4. Pengaruh yang tidak pantas; 

5. Kebijakan publik, yang dapat membuat kontrak menjadi tidak 

sah. 

Dalam ketentuan umum yang terdapat sistem hukum 

common law menyatakan kekeliruan tidak mempengaruhi 

berlakunya suatu perjanjian. Misalnya dalam perkara Leaf lawan 

International Galleries (1950), sebuah lukisan dijual, baik pembeli 

maupun penjual percaya sebagai karya polisi kerajaan, tetapi 

ternyata bukan. Perjanjian itu tidak terpengaruh oleh kekeliruan ini 

karena bukan pokoknya yang keliru, tetapi kualitas atau nilai. 

Dalam keadaan-keadaan   tertentu  kekeliruan mengenai fakta dapat  
                                       
       68 David Kelly, Ann Holmes, Ruth Hayward, Business Law, Cavendish 
publishing, London,  2002, hal. 161. 
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mempengaruhi perjanjian, dan jika cukup berat dapat 

mengakibatkan perjanjian itu batal. Misalnya kekeliruan mengenai 

identitas pokok perjanjian ataupun kekeliruan umum yang 

fundamental tentang pokok perjanjian.69 

 Penyelesaian suatu perjanjian seringkali didahului oleh 

perundingan-perundingan, dengan jalan bahwa satu pihak 

membuat pernyataan-pernyataan tentang fakta, yang dimaksudkan 

untuk membujuk pihak lainnya supaya mengadakan perjanjian. 

Dengan demikian perbuatan curang merupakan tentang fakta yang 

dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian terhadap pihak 

lainnya sebelum perjanjian itu terjadi, dengan maksud untuk 

membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu.70 

 Menurut common law, paksaan (duress) itu timbul apabila 

satu pihak diminta untuk membuat perjanjian dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan. Persetujuannya itu diberikan secara 

bebas. Karena itu, perjanjian yang demikian ini dapat dibatalkan 

menurut kehendak dari pihak yang diminta dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan itu.71 

 NBW terkait dengan syarat sahnya perjanjian telah 

mengadakan   pembaharuan, sebagaimana   terdapat dalam Buku III  

                                       
       69 Ibid. 
       70 S.B.Marsh and J.Soulsby, Business Law, dialih bahasa oleh Abdulkadir 
Muhammad, Alumni, Bandung, 2006, hal.127. 
       71 Ibid., hal.133. 
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tentang Hukum Harta Kekayaan Pada Umumnya (Vermogensrecht in 

Het Algeemen) dan Buku VI tentang Bagian Umum Hukum Perikatan 

(Algemeene Gedeelte van Het Verbintenissenrecht). Syarat sahnya 

perjanjian menurut NBW tersebar dalam berbagai pasal dengan 

substansi pokok, yaitu: 

a. Kesepakatan; 

b. Kemampuan untuk bertindak; 

c. Perjanjian yang dilarang (gabungan syarat hal tertentu dan 

syarat causa yang dilarang). 

Dalam prinsip hukum kontrak komersial internasional 

sebagaimana yang terdapat dalam UNIDROIT (Principles of 

International Commercial Contracts) tidak mengatur syarat sah 

kontrak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

hal ini dikarenakan karena tidak mungkin semua dasar syarat sah 

kontrak yang ditemukan diberbagai sistem hukum nasional dipakai 

dalam ruang lingkup prinsip UNIDROIT. Keabsahan kontrak yang 

diatur semata-mata berdasarkan aspek persetujuannya saja karena 

pada dasarnya prinsip ini hanya mengatur mekanisme kesepakatan 

para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.72 Akan tetapi 

secara a contrario, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3.1 

menyatakan bahwa, “undang-undang ini tidak mengatur mengenai 

ketidaksahan    yang    timbul dari:    (a) tidak    adanya  kemampuan;  
                                       
       72 Mariam Darus Badrulzaman dkk. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.199. 
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(b) tidak adanya kewenangan; (c) bertentangan dengan kesusilaan 

yang baik atau bertentangan dengan hukum”, dapat diketahui 

bahwa suatu kontrak harus memenuhi kemampuan (capacity), 

kewenangan (authority), dan berdasarkan hukum dan kesusilaan 

(morality and legality). 

Dalam Undang-Undang Kontrak Malaysia (Contract Act 

1950) menentukan bahwa untuk pembentukan kontrak harus 

dipenuhi elemen-elemen kontrak, yaitu:73 

1) Cadangan (offer); 

2) Penerimaan (acceptance); 

3) Balasan (consideration); 

4) Niat untuk mewujudkan hubungan di sisi undang-undang 

(intention to create legal relationship); 

5) Keupayaan (capacity); 

6) Kerelaan bebas (free consent); 

7) Keesahan kontrak (legality of contract). 

 Dalam suatu perjanjian para pihak biasanya merundingkan 

syarat-syarat perjanjian dengan bebas. Akan tetapi tidak selalu 

demikian, terutama apabila salah satu pihak mempunyai 

kedudukan ekonomi lebih kuat daripada pihak lainnya. 

Ketidakseimbangan yang sangat jelas terjadi apabila salah satu 

pihak memiliki kedudukan monopoli. 

                                       
       73 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit.hal.139. 
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 Pihak yang lebih kuat seringkali menggunakan 

kedudukannya itu untuk membebankan kewajiban yang berat 

kepada pihak lainnya, sedangkan ia sendiri berusaha sedapat 

mungkin untuk mengenyampingkan semua tanggung jawabnya. 

Misalnya dalam perjanjian sewa beli, biasanya membebankan 

kewajiban yang lebih berat kepada pihak penyewa beli ataupun 

klausula-klausula yang mengenyampingkan suatu tanggung jawab 

perusahaan pemberi kredit bagi cacat yang terdapat pada barang 

itu.74  

 

B. Latar Belakang Terjadinya Penyalahgunaan 
Keadaan  

 
Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian antara 

konsumen dengan produsen ini kadang atau bahkan sering terjadi 

penyalahgunaan keadaan75 yang dalam istilah Belanda dikenal 

dengan misbruik van omstadigheden. Penyalahgunaan keadaan 

terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa 

pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, 

ketergantungan, tidak    dapat    berpikir panjang, keadaan jiwa yang  

                                       
       74 S.B.Marsh and J.Soulsby, Op.Cit., hal.146. 
       75 Hoge Raad memperkenalkan suatu ajaran yang tidak diatur dalam 
undang-undang yaitu penyalahgunaan keadaan dan telah memasukkan  ini 
dalam pengertian sebab (oorzaak begrip) menurut Pasal 1371 dan 1373 
KUH Perdata. Lihat W.M.Kleyn, Op.Cit., hal.163. 
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abnormal atau berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum, meskipun ia tau atau seharusnya mengerti 

bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.76 

Penyalahgunaan keadaan ini dapat terjadi jika suatu 

perjanjian lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik 

keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan 

lainnya. Walaupun demikian, secara umum hanya dikenal dua 

kelompok besar penyalahgunaan keadaan, yaitu:77 

a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (economic 

overwicht) dari salah satu pihak terhadap pihak lain; 

b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi 

(geestelijke overwicht) dari satu pihak terhadap pihak lainnya. 

Di samping itu, Lebens De Mug, masih menambahkan 

kelompok penyalahgunaan ketiga, yaitu keadaan darurat (nood-

toestand), namun pendapat ini kurang mendapat sambutan dari 

kalangan ahli hukum, dan keadaan darurat yang dimaksud biasanya 

dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan keadaan karena 

adanya keunggulan ekonomi.78 

                                       
       76 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar  Maju, 
Bandung, 1994, hal.61. 
       77 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal.120. 
       78 Agnes M.Toar, Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung jawab atas 
Produk di Indonesia (Pada Umumnya), Makalah disampaikan pada Seminar 
Dua Hari tentang Pertanggungan Jawab Produk dan Kontrak Bangunan 
yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia bekerja 
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Di antara dua penyalahgunaan keadaan di atas, 

penyalahgunaan keunggulan ekonomi lebih banyak menghasilkan 

keputusan-keputusan hakim daripada penyalahgunaan keadaan 

karena keunggulan psikologis. Penyalahgunaan keadaan karena 

keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat yaitu satu pihak 

dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi daripada 

pihak lainnya sehingga pihak lain terdesak melakukan perjanjian 

yang bersangkutan. Dengan demikian, ada keadaan terdesak dan 

tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah dari segi ekonomi, 

dan dalam keadaan itu tidak memungkinkan lagi mengadakan 

perundingan.79 

Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis 

mempunyai syarat yaitu (1) adanya ketergantungan pihak yang 

lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai 

keunggulan psikologi; (2) adanya kesukaan psikologi yang luar 

biasa antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.80 

Pada penyalahgunaan keadaan karena psikologis lebih 

menonjolkan pada ketergantungan salah satu pihak kepada pihak 

lain sehingga pihak lain melakukan tindakan hukum yang tidak 

bijaksana dan malahan merugikan dirinya. 

                                                                                     
sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,  25-26 Agustus 
1988, hal.1. 
       79 Ibid., hal.2. 
       80 Ibid., hal,3. 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

Di Inggris, penanggulangan masalah kontraktual dilakukan 

melalui putusan-putusan hakim dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Bahkan Law Commission dalam sarannya 

untuk peninjauan masalah standard form contract mengemukakan 

beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam syarat-syarat 

baku tersebut, antara lain:81 

a. Kemampuan daya saing (bargaining power) para pihak; 

b. Apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan 

tingkat harga yang lebih tinggi, tapi tanpa syarat eksonerasi 

dalam kontrak pembeliannya; 

c. Apakah pelanggaran kontrak dengan syarat pengecualian 

tanggung jawab, disebabkan oleh hal atau peristiwa di luar 

kuasa pihak (konsumen) yang melakukannya. 

Di Amerika Serikat, transaksi-transaksi tertentu yang 

dilakukan dengan perjanjian baku, tidak diperbolehkan memuat 

syarat berikut:82 

a. Persetujuan pembeli untuk tidak melakukan gugatan 

terhadap pengusaha; 

 

 

                                       
       81 Az Nasution, 1988, Op.Cit., hal.8. 
       82 Stuart J.Faber, Handbook of Consumer Law, Lega Books, California, 
1978, hal.55. 
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b. Pembebasan pembeli untuk menuntut penjual mengenai 

setiap perbuatan penagihan atau pemilikan kembali barang 

(barang yang dijual) yang dilakukan secara tidak sah; 

c. Pemberian kuasa kepada penjual atau orang lain untuk 

kepentingannya, untuk menagih pembayaran atau pemilikan 

kembali barang tertentu; 

d. Pembebasan penjual dari setiap tuntutan ganti kerugian 

pembeli terhadap penjual. 

 

C. Perlindungan Konsumen dari Penyalahgunaan 
Keadaan 

 
Di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan, telah dilakukan 

upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen 

dari penyalahgunaan keadaan. Hal ini tampak dengan adanya 

pembatasan terhadap penyalahgunaan keadaan yang dapat 

merugikan konsumen melalui Woeker Ordonantie tahun 1938. 

Berdasarkan Pasal 2 Ordonansi tersebut, para hakim diberikan 

kewenangan untuk mengurangi kewajiban pihak yang dirugikan 

atau membatalkan perjanjian dalam hal hakim menemukan adanya 

ketidakseimbangan yang mencolok antara kewajiban-kewajiban 

para pihak. Untuk melaksanakan kewenangan hakim tersebut maka 

disyaratkan bahwa:83 

                                       
       83 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal.123. 
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a. Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan untuk itu; 

b. Pihak yang dirugikan tidak secara penuh menyadari segala 

akibat perjanjian yang telah diadakannya; dan 

c. Pihak yang dirugikan ternyata bertindak ceroboh, tanpa 

pengalaman, atau dalam keadaan darurat. 

Kecenderungan Mahkamah Agung RI untuk menggunakan 

tolak ukur penyalahgunaan keadaan terdapat juga dalam kasus-

kasus yang menyangkut sengketa utang piutang bank yang 

diperiksa melalui Pengadilan Tinggi Medan, ternyata terdapatnya 

unsur penyalahgunaan keadaan telah merupakan tolak ukur untuk 

menentukan apakah pelaksanaan wewenang bank berdasarkan isi 

perjanjian kredit dapat diterima. Putusan-putusan yang dimaksud 

adalah putusan-putusan Mahkamah Agung RI:84 

1) No.2230 K/Pdt/1985 dalam perkara antara PT Adamson 

melawan PT BSN; 

2) No.2450 K/Pdt/1982 dalam perkara antara PT Hotel Medan 

Utama melawan Bank Export Import Indonesia; 

3) No.2464 K/Pdt/1986 dalam perkara antara Santo Liusman 

melawan PT Bintang Cosmos Motors; 

4) No.2216 K/Pdt/1988 dalam perkara antara PT Putri 

Kayangan melawan Bank Bumi Daya; 

                                       
       84 H.P.Panggabean, Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi Perbankan 
Mengamankan Pengembalian Kredit yang Disalurkannya, Varia Peradilan 
Th.VII No.8 Mei 1992, hal.104. 
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5) No.2536 K/Pdt/1988 dalam perkara antara Parengkuan 

melawan PT Bank Pacifik; 

Tolak ukur penyalahgunaan keadaan merupakan tolak ukur 

yang telah diambil alih dari Niuew Nederlands Burgerlijk Wetboek 

(NNBW), yaitu KUH Perdata Belanda yang baru. Pasal 44 (3.2.10) 

dari NNBW memakai misbruik van omstandigheden (abuse of 

circumstances) di samping bedreiging (threat) dan bedrog (fraud), 

sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu perbuatan 

hukum dapat dibatalkan (vernietigbaar). Menurut Pasal 44 NNBW 

tersebut, seorang dianggap melakukan suatu perbuatan hukum 

tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan yang 

khusus, seperti berada dalam keadaan sangat membutuhkan, 

berada dalam keadaan sangat ketergantungan, dalam keadaan 

kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal atau tidak 

mempunyai  pengalaman, dan ia telah menganjurkan dilakukannya 

perbuatan hukum itu oleh orang lain itu, meskipun hal yang 

diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang 

lain itu berbuat yang demikian.85 

Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan moral, 

ketertiban umum, kepatutan atau itikad baik mempunyai 

konsekuensi yuridis, namun hanya terhadap klausula yang dinilai 

bertentangan    dengan    undang-undang,    moral, ketertiban umum,  

                                       
       85 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal.140. 
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kepatutan atau keadilan, atau itikad baik itu saja yang terkena 

akibat. Klausula yang dinilai sebagai bertentangan dengan undang-

undang tersebut batal demi hukum (van rechtswege nietig atau 

void). Sedangkan klausula yang bertentangan dengan moral, 

ketertiban umum, kepatutan, dan itikad baik tidak batal demi 

hukum tetapi dapat diminta dibatalkan oleh hakim dan tidak 

mengikat bagi pihak yang terkena. 
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BAB V 

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA 

PELAKU USAHA BERDASARKAN 

KONTRAK DAN PERBUATAN MELAWAN 

HUKUM 

 

 

A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha 

Tanggung jawab hukum produsen dimakna harfiahkan sama 

halnya dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Di mana 

pelaku usaha itu sendiri adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi.86 

Dalam UUPK Bab VI Pasal 1987 sampai dengan Pasal 28 

UUPK,   mengatur   mengenai   tanggung   jawab  perdata dari pelaku  

                                       
       86http://mulydelavega.blogspot.com/2009/05/tanggung-jawab-moral-
produsen-terhadap.html diakses pada 10 Juni 2012 
       87 Pasal 19 UUPK yang berbunyi; 

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakkan, dan atau kerugian konsumen akibat 
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
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usaha terhadap konsumennya. Menurut Pasal 19 UUPK, tanggung 

jawab pelaku usaha ialah memberikan ganti rugi kepada konsumen 

sebagai akibat  kerusakan, pencemaran, dan/atau barang dan jasa  

yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Ganti rugi 

tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi 

dapat pula berupa penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau berupa perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Di samping tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 19 UUPK, hak-hak konsumen yang telah diatur 

dalam Pasal 4 UUPK hanyalah mungkin ditegakkan apabila pelaku 

usaha bersedia dengan sukarela memenuhi tuntutan konsumen 

terhadap pemenuhan hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha.  

                                                                                     
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembelian uang atau penggantian barang dan/atau jasa 
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

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

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

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.  
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Apabila pelaku usaha tidak bersedia melaksanakannya secara 

sukarela, sedangkan konsumen beranggapan bahwa pelaku usaha 

yang bersangkutan telah melanggar kewajiban-kewajiban dan 

larangan-larangan yang ditentukan oleh UUPK dan merugikan 

pihaknya, maka penegakan hak-hak konsumen itu hanya dapat 

dituntut kembali dengan proses penyelesaian sengketa yang 

ditentukan dalam UUPK.88 

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu pula untuk 

diketahui di mana telah tertuang dalam Bab IV UUPK dari Pasal 8 

sampai dengan Pasal 17.  Dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

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

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  

 

                                       
       88 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 
ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, 
Jakarta, 2008, hal.167. 
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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 dipasang/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 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 secara wajib menariknya dari peredaran.  
 

Merupakan asas hukum yang umum berlaku dalam hukum 

perdata    bahwa    ganti   rugi hanyalah mungkin diwajibkan kepada  
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pelaku usaha untuk memberikannya kepada pihak yang dirugikan 

apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:89 

a. Telah terjadi kerugian bagi konsumen; 

b. Kerugian tersebut memang adalah sebagai akibat perbuatan 

pelaku usaha; 

c. Tuntutan ganti rugi telah diajukan gugatannya oleh pihak 

yang menurut UUPK berhak mengajukan gugatan (Pasal 46 

ayat 1); 

d. Telah ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

sehingga telah dapat dilaksanakan, putusan tersebut dapat 

berupa hasil kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen 

yang telah menyelesaikan sengketanya melalui penyelesaian 

damai, atau berupa putusan arbitrase, BPSK atau putusan 

pengadilan. 

 

B. Prinsip Pertanggungjawaban Hukum  

Tanggung jawab hukum90 pelaku usaha seyogyanya menjadi 

aktor utama bagi penegakan hukum perlindungan konsumen, sebab  

 

                                       
       89 Ibid., hal.165. 
       90 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab 
hukum berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau 
terjadi sesuatu boleh dituntut,dipersalahkan,diperkarakan, dan 
sebagainya). Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyusun Kamus Pusat 
Bahasa, ed.3-cet.4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal.1139. 
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hanya dengan pertanggungjawaban hukum pelaku usahalah hak-

hak konsumen akan lebih dapat terayomi.  

Tanggung jawab produk (product liability)91 merupakan 

salah satu instrumen hukum yang melahirkan kewajiban untuk 

melindungi hak-hak konsumen. Secara historis, product liability 

lahir karena ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen 

dan konsumen. Produsen diingatkan untuk terus berhati-hati 

dengan produknya, karena tanggung jawab dalam product liability 

ini mengandung tanggung jawab mutlak (strict liability).92 

Penerapan strict liability tersebut didasarkan pada alasan 

bahwa konsumen saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk 

melindungi dirinya sendiri dari risiko kerugian/kerusakan yang 

serius yang disebabkan oleh “cacat produk” yang dibelinya. Semakin 

kompleksnya produk tersebut maka semakin sedikit kesempatan 

yang tersedia bagi konsumen untuk menjaga diri dari kecacatan.93 

                                       
       91 Henry Campbell dalam Black’s Law Dictionary mendefinisikan 
Product Liability sebagai berikut: refers to legal liability of manufactures 
and sellers to compensate buyers, users, and even bystanders, for damages or 
injuries suffered because of defect in good purchase (Terjemahan bebas: 
tanggung jawab produk adalah merujuk kepada tanggung jawab hukum 
pelaku usaha dan penjual mengganti kerugian pembeli, pengguna, bahkan 
pihak terkait atas kerusakan atau kerugian yang diderita akibat pembelian 
barang . (Henry Campbell Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., 
St.Paul Minn, 1990, hal.1209.  
       92 J.Widijantoro, Product Liability dan Perlindungan Konsumen di 
Indonesia, Justitia Et Pax, Juli-Agustus 1998, hal.5. 
       93 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal.172. 
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Lembaga hukum strict liability ini semakin penting perannya 

setelah dikeluarkannya Resolusi PBB No. 39/248 tanggal 16 April 

1985 tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam salah satu 

konsiderannya menyatakan : 

Taking into account the interests and needs of consumers in 
all countries, particularly those in developing countries ; 
recognizing that consumer often face imbalance in economic 
terms, educational levels, and bargaining power and bearing 
in mind that consumer should have the right of access to non 
hazardous product… 94 
(terjemahan: akibat banyaknya kepentingan dan kebutuhan 
dari konsumen di berbagai negara, khususnya dalam 
pembangunan negara; diakui bahwa konsumen sering 
menghadapi ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi, 
tingkat pendidikan, dan kekuatan tawar menawar dan 
dalam hubungannya konsumen seharusnya memperoleh 
hak untuk mengakses produk yang tidak berisiko..) 
 

Dengan adanya lembaga hukum ini, membawa konsekuensi 

bahwa produsen Indonesia harus dapat menghasilkan produk-

produk berkualitas agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini 

makin penting dengan telah diratifikasinya Perjanjian Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-undang No. 7 

Tahun 1994. Dalam bagian persetujuan WTO tentang Hambatan 

Teknis Dalam Perdagangan (Agreement on Technical Barriers to 

Trade)    diatur    mengenai     cara-cara     proses   dan produksi yang  

                                       
       94 J.Widijantoro, Op.Cit., hal. 6. 
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berhubungan dengan ciri khas dari produk-produk itu sendiri yang 

harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga-

lembaga standarisasi.95 

Menurut Johannes Gunawan, tujuan utama dari dunia 

hukum memperkenalkan product liability adalah : 

a. Memberi perlindungan kepada konsumen (consumer 

protection). 

b. Agar terdapat pembebanan risiko yang adil antara produsen 

dan konsumen (a fair apportionment of risk between producers 

and consumers). 96 

Semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan 

pembangunan menggunakan kontrak baku terutama dalam 

perjanjian kepemilikan rumah antara pelaku usaha dengan 

konsumen. Tidak seimbangnya kedudukan antara pelaku usaha dan 

konsumen yang cenderung berat sebelah telah mengakibatkan 

ketidakadilan.  

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pelaku 

usaha     terhadap    produk-produk    yang    dihasilkan  harus sesuai  

                                       
       95 Agus Brotosusilo, Tinjauan Sosiologis atas Perjanjian Internasional 
Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), Disajikan 
pada Penataran Dosen-dosen Sosiologi Hukum se-Indonesia, Jakarta, 27 
September 1995, hal. 12. 
       96 Johannes Gunawan, Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia, 
Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXXIX, Unika Parahyangan 
Bandung, Januari 1994. 
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dengan prinsip pertanggungjawaban hukum produk yang dikenal 

dalam dunia hukum, khususnya bisnis, yaitu sebagai berikut. 97 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan; 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab; 

3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab;  

4. Prinsip tanggung jawab mutlak. 

Secara teoretis, di dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen diatur beberapa macam tanggung jawab:98 

a. Tanggung Jawab Kontrak (Contractual Liability) 

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha 

(barang atau jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab 

pelaku usaha didasarkan pada Tanggung Jawab Kontrak 

(Contractual Liability), yaitu tanggung jawab perdata atas 

perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang 

dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang 

dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Hal 

ini dapat ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa pelaku 

usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan 

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang    dan/atau   jasa    yang   dihasilkan atau diperdagangkan. 

 

                                       
       97 Adrian Sutedi, Op.Cit., hal.32. 
       98 Gunawan Widjaya, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 45-46. 
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Selain berlaku UUPK, khususnya ketentuan tentang pencatuman 

klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka 

tanggung jawab atas perjanjian dari pelaku usaha juga 

diberlakukan juga hukum perjanjian sebagaimana dimuat dalam 

Buku III KUH Perdata.  

b. Tanggung Jawab Produk (Product Liability)99 

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of 

contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung 

jawab pelaku usaha didasarkan pada Pertanggungjawaban 

Produk ( Product Liability) yaitu tanggung jawab perdata secara 

langsung (Strict Liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang 

dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

                                       
       99 Istilah Product Liability (tanggung jawab produk) baru dikenal 
sekitar 60 tahun yang lalu dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat, 
sehubungan dengan dimulainya produksi bahan makanan secara besar-
besaran. Baik kalangan produsen (producer and manufacture) maupun 
penjual (seller, distributor) mengasuransikan barang-barangnya terhadap 
kemungkinan adanya risiko akibat produk-produk yang cacat atau 
menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Adrian Sutendi, Hukum 
Rumah Susun & Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.45. 
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Pertanggungjawaban hukum ini terkait dengan hubungan 

hukum yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen. 

Hubungan hukum ini mungkin telah ada terlebih dahulu antara 

produsen dan konsumen, berupa hubungan kontraktual, tetapi 

mungkin juga tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan 

keterkaitan secara hukum justru lahir setelah peristiwa yang 

merugikan konsumen.  

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang wajib 

bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum 

perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap 

peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi 

hukum yang jauh berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab 

berikut hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penuntutannya.100 

Tanggung jawab mutlak di Amerika Serikat di samping 

dikembangkan melalui putusan pengadilan, juga dirumuskan dalam 

Section 402A Restatement (Second) of Torts dan dalam United 

Comercial Code (UCC). Inggris dalam The Consumer Protection Act  

Tahun 1987 bagian I, yang menetapkan berlakunya ketentuan 

Masyarakat Eropa mengenai tanggung jawab atas produk-produk 

yang rusak dan Australia dalam bagian VA Trade Practices Act. 

   

                                       
       100 Janus Sidabalok, Op.Cit., hal.101. 



 

76 
 

 

 

 

 

 

Austria memberlakukan Product Liability Act Tahun 1988. 

Percancis menerapkan tanggung jawab produk dalam peraturan 

mengenai Civil Code Art. 1384, 1st part. Jerman sejak tanggal 25 Juli 

1985 menerapkan ketentuan Masyarakat Ekonomi Eropa dan 

kemudian tanggung jawab mutlak sejak 1 Januari 1989, yaitu dalam 

Product Liability Act.  

Di Cina, pengaturan tentang tanggung jawab produk dimuat 

dalam Code of Civil Procedure yang diterapkan secara efektif sejak 

tahun 1982. Jepang mulai menerapkan tanggung jawab mutlak 

melalui Undang-undang Nomor 85 Tahun 1994 (Product Liability 

Law).101  

Agnes M.Toar mengartikan tanggung jawab produk (product 

Liability) sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang 

dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau 

menyebabkan kerugian yang cacat melekat pada produk tersebut.102 

Dalam hal ini ia memberikan istilah produk terhadap barang 

bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab di sini meliputi 

tanggung jawab akibat adanya hubungan kontraktual atau tanggung 

jawab menurut undang-undang (dengan prinsip perbuatan 

melawan hukum). 

                                       
       101 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan 
Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Pascasarjana Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal.12-14. 
       102 Agnes M.Toar, Op.Cit., hal.1-2. 
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Tuntutan ganti kerugian konsumen kepada produsen dapat 

diajukan berdasarkan tiga teori tanggung jawab, yaitu tanggung 

jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (negligence); tuntutan 

berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (breach of waranty), dan 

tanggung jawab mutlak (strict liability).103 

Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak 

memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena 

konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan 

gugatan kepada produsen, yaitu pertama, tuntutan adanya 

hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan 

produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa 

kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak 

diketahui.104 

 

C. Pertanggungjawaban Hukum Melalui Kontrak  

Bagi konsumen, untuk mendapatkan produk barang 

tertentu dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain yang 

lazim adalah dengan cara membeli produk, menyewa atau me-

leasing-kan atau menerima barang dari pihak lain misalnya 

pemberian    dengan   cuma-cuma. Konsumen  yang membeli barang  

                                       
       103 Roger Clarkson, et.al.West Business Law: Test and Cases, Third 
Edition, Wets Publishing Company, St.Paul Minn, 1986, hal.383-387. 
       104 David A.Fischer dan William Powers Jr., Products Liability: Cases and 
Materials, West Publishing, St.Paul Minnesota, 1988, hal.3. 
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dari penjual diatur dalam hukum perjanjian jual beli (Pasal 1457 

KUH Perdata). 

Seorang penjual dibebani kewajiban yaitu menyerahkan 

barang kepada pembeli dan menjamin kenikmatan serta cacat 

tersembunyi (hidden defects). Menjamin bahwa produk (barang) 

yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi merupakan kewajiban 

yang harus ditanggung oleh penjual demi hukum artinya kewajiban 

menjamin produk yang di luar lahir dengan sendirinya menurut 

hukum walaupun hal tersebut tidak dicantumkan dalam kontrak 

jual beli. Tujuan penjaminan agar konsumen sebagai pembeli 

barang tidak mengalami kerugian. 

Berdasarkan jaminan atas produk yang cacat maka 

konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pengusaha. 

Secara historis dasar pertanggungjawaban pengusaha adalah 

keterkaitan dalam kontrak. Konsumen dapat menuntut pengusaha 

karena melakukan wanprestasi. Jadi apabila tidak ada hubungan 

kontrak maka pengusaha tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban secara hukum. Dengan perkataan lain, hak dan 

pertanggungjawaban suatu kontrak hanya berlaku bagi para pihak 

dalam kontrak saja, sedangkan pihak di luar kontrak tidak 

memperoleh hak daripadanya. Menurut W.T.Major disebut dengan 

doktrin priviti, artinya suatu asas dalam sitem common law yang 

mengatakan   bahwa   seseorang tidak boleh menuntut atau dituntut  
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atas suatu kontrak melainkan ia menjadi pihak dalam kontrak 

tersebut. 

Contoh klasik dapat dilihat dari kasus Winterbottom vs 

Wright tahun 1842, yang secara singkat dapat diuraikan sebagai 

berikut :105 

 Sebuah kereta pos dikendarai oleh kusir bernama 
Winterbottom. Pada waktu sedang berjalan tiba-tiba kereta 
pos ambruk/roboh sehingga Winterbottom terlompat 
keluar dan akibatnya ia lumpuh seumur hidup. Ternyata 
salah satu roda kereta mengandung cacat tersembunyi. 
Wright adalah orang yang membuat kereta dan menjualnya 
kepada Dirjen Urusan pos. Winterbottom menggugat Wright 
agar bertanggung jawab atas kerusakkan kereta dan 
kerugian yang dideritanya karena Wright telah berjanji 
dalam kontrak dengan Dirjen Urusan Pos untuk memelihara 
keadaan secara baik kereta pos tersebut. Gugatan ganti 
kerugian ditolak oleh pengadilan berdasarkan fakta bahwa 
para pihak tidak memiliki hubungan kontrak. Wright hanya 
bertanggung jawab kepada Dirjen Urusan Pos sebagai pihak 
dalam kontrak. 

 
  Dari putusan kasus di atas, lahir prinsip baru dalam product 

liability yaitu no privity-no liability (tak ada hubungan kontrak-tidak 

ada pertanggungjawaban). Asas ini menguasai hukum product 

liability yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat selama lebih 

kurang 100 tahun. Dalam kasus tersebut terlihat bahwa pihak 

ketiga    tidak   dapat menuntut   atau dituntut   tanpa  ada hubungan  

                                       
       105 Tan Kamello, Op.Cit hal.18-19. 
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hukum yang terkait dalam kontrak secara tegas terhadap produk 

yang memiliki cacat tersembunyi. 

Konsekuensi dari prinsip di atas lahirlah aturan yang 

disebut caveat emptor (pembeli yang harus waspada). Dengan 

perkataan lain, John W. Head menjelaskan bahwa penjual barang 

umumnya tidak bertanggung jawab terhadap persoalan yang timbul 

dari barangnya atau kecelakaan yang disebabkan barang itu kecuali 

ada ketentuan khusus dalam kontrak yang memberlakukan 

tanggung jawab terhadap penjual. 

Tan Kamello, menyatakan  aturan caveat vendor pada 

hakikatnya lahir atas pergeseran pertanggungjawaban dari 

hubungan kontrak kepada pertanggungjawaban tanpa hubungan 

kontrak atas dasar kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dari 

kasus Randy Kuitwear vs American Cynamid tahun 1962 yang 

diputuskan oleh pengadilan di Amerika Serikat dengan 

pertimbangan bahwa praktik perdagangan yang modern dengan 

proses distribusi dan reklamenya yang ditujukan langsung kepada 

konsumen melalui media massa dan cara pemasangan tiket, tidak 

perlu lagi hubungan kontrak sebagai tanda terikatnya orang secara 

yuridis.106 

Berdasarkan putusan tersebut lahir pandangan baru dan 

sekaligus    meninggalkan    prinsip    no   privity – no   liability  yakni  

                                       
      106 Ibid.hal.20-21. 
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pengusaha (produsen)  menjamin secara diam-diam yang melekat 

pada barang yang diproduksi, sehingga timbul pertanggungjawaban 

hukum produsen terhadap barang apa saja yang dihasilkan dan 

terhadap siapa saja. Jadi, bukan saja pembeli produk tetapi mereka 

yang mempergunakan produk tersebut. 

 

D.Pertanggungjawaban Perdata karena 
Perbuatan Melawan Hukum 

 
 Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, tiap-tiap perbuatan 

melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut. Kemudian, dalam Pasal 1367 KUH 

Perdata diatur mengenai pertanggungjawaban khusus sehubungan 

dengan perbuatan melawan hukum, yaitu pertanggungjawaban atas 

barang sebagai berikut yakni seseorang tidak saja bertanggung 

jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi 

juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang 

menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang 

berada dalam pengawasannya. 

 Semula perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai 

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (hukum 

tertulis), tetapi sejak Drucker Arrest dalam perkara Cohen dan 

Lidenbaum    yang    diputuskan pada tanggal 31 Januari 1919, maka  
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dianut pendirian baru yang lebih luas dengan memasukkan unsur 

kepatutan dan kesusilaan ke dalam pengertian hukum. Sejak itu, 

perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai perbuatan yang:107 

1) Melanggar hak orang lain; 

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 

3) Bertentangan dengan kesusilaan; 

4) Tidak sesuai dengan kepantasan dalam masyarakat perihal 

memperhatikan kepentingan orang lain. 

Untuk dapat menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan 

melawan hukum harus memenuhi beberapa syarat yaitu:108 

1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini 

baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, 

artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; 

2. Perbuatan itu harus melawan hukum; 

3. Ada kerugian; 

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan 

hukum itu dengan kerugian; 

5. Ada kesalahan (schuld). 

 

                                       
       107 J.M. van Dunne dan Gregor v.d.Burght, 1987, Perbuatan Melawan 
Hukum, terjemahan L.S.Pusponegoro, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum 
Indonesia Belanda, hal.29. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan 
Melawan Hukum, Sumur, Bandung, 1990, hal.14. 
       108 Mariam Darus Badrulzaman,  Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, 
hal.146-147. 
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Dengan demikian sejak Tahun 1919, perbuatan melawan 

hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak 

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat 

atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat 

berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas 

masyarakat.109 

Kesalahan yang dimaksud di dalam kaitan dengan 

perbuatan melawan hukum ini adalah kesalahan, baik berupa 

kesengajaan maupun kekuranghati-hatian (kelalaian). Kesengajaan 

menunjukkan adanya maksud atau niat dari produsen untuk 

menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu diketahui atau dapat 

diduga akan terjadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu. 

Sedangkan kekuranghati-hatian mempersoalkan masalah kelalaian, 

lalai mengambil tindakan yang sepatutnya sehingga timbul akibat 

yang tidak dikehendaki. Dalam hukum perdata di Indonesia 

kekuranghati-hatian masuk ke dalam kesalahan pada perbuatan 

melawan hukum, sedangkan dalam hukum di Amerika Serikat 

dimasukan dalam negligence.110 

Dengan dasar terjadi pergeseran pertanggungjawaban dari 

pertanggungjawaban kontraktual ke pertanggungjawaban melawan 

hukum    (tort law).    Perbuatan   hukum    dalam   arti luas oleh para  
                                       
       109 Ibid., hal.148. 
       110 Janus Sidabalok, Op.Cit., hal.108. 



 

84 
 

 

 

 

 

 

leguleius (Mahadi, van Dunne dan van der Burght, Wirjono 

Prodjodikoro) meliputi unsur-unsur : 

1. Melanggar hak orang lain; 

2. Bertentangan dengan keawajiban hukum si pelaku; 

3. Bertentangan dengan kesusilaan; 

4. Bertentangan dengan kepantasan dalam masyarakat perihal 

memperhatikan kepentingan orang lain. 

Dalam kaitannya dengan product liability, khususnya hasil 

produksi maka seorang pengusaha dibebani kerugian untuk 

bertindak secara hati-hati (duty of care) sejak awal pembuatan 

produk, produk dipasarkan dan cara penggunaan produk agar tidak 

berbuat kesalahan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi 

konsumen. Ganti Kerugian diatur  dalam Pasal 1236 KUH Perdata 

menyebutkan: 

“Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi, 
dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa 
dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan 
kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya 
guna menyelamatkannya”. 
 

Dari ketentuan di atas apabila debitur tidak memenuhi 

kewajibannya maka ia dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya 

dan bunga kepada kreditur. Demikian pula apabila debitur tidak 

mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu  
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sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, 

biaya dan bunga.111 

Menyikapi hubungan konsumen dengan pihak pelaku perlu 

dipahami doktrin atau teori yang mendasari adanya hubungan 

hukum antara kedua belah pihak tersebut. Hubungan hukum 

mungkin telah ada terlebih dahulu antara produsen dengan 

konsumen, yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan 

perjanjian), tetapi mungkin juga tidak pernah ada hubungan hukum 

sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru lahir setelah 

timbul peristiwa yang merugikan konsumen. 

Secara teoretis pertanggungjawaban terkait dengan 

hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut 

pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, berdasarkan jenis hubungan 

hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan:112 

a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir 

karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan 

melawan hukum, tindakan kurang hati-hati. 

 

 

                                       
       111 Mariam Darus Badrulzaman,2005, Op.Cit. , hal.16. 
       112 Louis W.Stern & Thomas L.Eovaldi, Legal Aspects of Marketing 
Strategy: Antitrust and Consumer Protection Issues, New Jersey, USA: 
Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 1984, hal.92. 
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b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab 

yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh 

seorang pengusaha atas dasar kegiatan usahanya. 

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen 

dalam sejarah mencakup dua macam doktrin, yaitu doktrin caveat 

emptor113, yang kemudian berkembang menjadi caveat venditor114. 

Perkembangan kedua caveat itu sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan paham pada periode tertentu.115 

Dalam pandangan filsafat individualisme abad kesembilan 

belas, sesuai dengan konsep otonomi kehendak dan kesucian 

kontrak, para pihak tetap terikat pada isi kontrak, sekalipun isi 

kontrak itu tidak patut. Caveat emptor digunakan sebagai doktrin 

yang menyatakan bahwa suatu pihak dalam kontrak harus 

melindungi kepentingannya sendiri sebab hukum tidak memiliki 

kewajiban untuk melindungi kepentingan pihak itu. Hukum kontrak  

                                       
       113 Istilah dalam Bryan A.Garner, et.al,ed., Black’s LawDictionary, 
Seventh Edition, Minn, St.Paul, 1999, hal.215. Let the buyer beware suatu 
doktrin yang mengatakan bahwa konsumen menanggung risiko atas 
kondisi produk yang dibelinya. Artinya, konsumen yang tidak ingin 
mengambil risiko harus berhati-hati sebelum membeli suatu produk. 
       114 Istilah Let the seller beware adalah kebalikan dari Let the buyer 
beware yang berarti pihak pelaku usaha harus berhati-hati, karena jika 
terjadi satu dan lain hal yang tidak dikehendaki atas produk tertentu, maka 
yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha. Ibid. 
       115 Johannes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas 
Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, CV.Utomo, Bandung, 
2003, hal.132. 
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berjalan pada pijakan bahwa para pihak (sebagai individu) menjadi 

hakim yang terbaik bagi kepentingan dirinya. Dengan demikian, 

suatu pihak dalam kontrak dalam melaksanakan kehendak 

bebasnya harus menerima semua konsekuensi yang berkaitan 

dengan kontrak itu.116 

Sudah sejak lama perlindungan hukum bagi konsumen 

hanya didasarkan pada doktrin caveat emptor, yaitu suatu paham 

tentang perlunya konsumen untuk senantiasa berhati-hati, karena 

pelaku usaha tidak diwajibkan menunjukkan cacat, kecuali jika 

diminta dan harus menyatakannya. Setiap transaksi merupakan 

kesepakatan antara pelaku usaha dan pembeli (konsumen). Pelaku 

usaha menyerahkan barang dan konsumen membayar harga. 

Konsumen menanggung risikonya sendiri terhadap suatu barang 

setelah kewajiban pokok masing-masing pihak terpenuhi secara 

timbal balik.117 

Doktin caveat emptor kemudian berkembang ke arah caveat 

venditor di mana pelaku usaha yang perlu berhati-hati atas produk 

yang ditawarkan. Doktrin ini dikemukakan karena diyakini bahwa 

pelaku usaha adalah pihak yang paling mengetahui informasi secara 

benar,   jelas,   dan   jujur    atas    setiap   barang   dan/atau jasa yang  

                                       
       116 Ridwan Khairandy, Op.Cit., hal.110-111. 
        117 Aman Sinaga, Pemberdayaan Hak-hak Konsumen di Indonesia, 
Direktori Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam Negeri 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Yayasan 
Gemainti, Jakarta, 2001, hal.28. 
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dikonsumsi. Oleh karena itu, pihak pelaku usaha harus lebih 

waspada dan berhati-hati dalam memproduksi sesuatu produk, 

jangan sampai bertentangan dengan tuntutan, kriteria, dan 

kepentingan konsumen.118 

Dengan kata lain, transaksi tidak terjadi lagi semata-mata 

diserahkan pada pelaku usaha dan konsumen berdasarkan 

kesepakatan maupun berdasarkan doktrin caveat emptor. Proteksi 

konsumen dilakukan melalui peraturan perundang-undangan 

dengan mengatur transaksi tersebut untuk melindungi konsumen 

yang memiliki posisi tawar yang rendah.119 

Dalam putusan hakim di Amerika Serikat yang menganut 

sistem common law mengenai sikap pengadilan dapat dibedakan 

dari sebelum tahun 1960-an dan sesudah tahun 1960-an. Sebelum 

tahun 1960-an mula-mula common tidak mengacuhkan kenyataan 

bahwa perjanjian baku dibuat oleh pihak-pihak menjadi tidak 

seimbang pengetahuan dan kedudukannya. Hal ini didasarkan pada 

doktrin caveat emptor, yang secara harfiah berarti let the buyer 

beware yang secara umum diikuti oleh pengadilan-pengadilan di 

Amerika   Serikat. Pengadilan   mengharapkan   bahwa pembeli yang  

 

 

                                       
       118 Edmon Makarim,  Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2003, hal.327. 
       119 Ibid., hal.29. 
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langsung bertransaksi dengan pemilik manufacture hendaknya 

dapat menjaga diri mereka sendiri.120 

Sejak tahun 1960-an sikap yang demikian telah 

ditinggalkan. Pengadilan sudah mulai mengawasi terhadap 

dilakukannya penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat 

sehubungan dengan dipakainya perjanjian baku tersebut. Untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan terhadap 

pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menerapkan konsep atau 

doktrin baru yaitu doktrin unconscionability. Doktrin 

unconscionability memberikan wewenang kepada seorang hakim 

untuk mengenyampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian 

demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan 

dengan hati nurani. Dengan berlakunya asas unconscionability 

tersebut, menurut Coley dan Shedd, suatu perjanjian baku tetap saja 

bukan tidak absah, tetapi perlu diteliti sehubungan dengan keadilan 

dari perjanjian itu.121 

 

 

 

 

 

 
                                       
       120 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hal.78 
       121 Ibid., hal.70. 
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BAB VI 

Perlindungan Hukum Konsumen 

Sebagai Wujud 

Pertanggungjawaban 

 

 

A. Klausula Baku dalam UUPK  

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya 

perlindungan hukum bagi konsumen mengakibatkan konsumen 

berada dalam posisi yang lemah. Kerugian yang diderita konsumen 

tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum 

perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.122 

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang 

utama dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara 

produsen dengan konsumen. Dengan demikian pihak produsen dan 

konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-

masing.123 Upaya penting yang dilakukan untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan 

perundang-undangan     sehingga      perlu    melengkapi     ketentuan  

 

                                       
        122 Ibid., hal.133. 
       123 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia, 
Rajawali Press, Jakarta, 2011, Op.Cit., hal.1. 
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perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah 

ada. 

Pasal 1 angka 10 UUPK yang menyatakan bahwa:  

Klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan 
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 
 

Rumusan pengertian klausula baku di atas lebih 

menekankan pada prosedur  pembuatannya dilakukan secara 

sepihak oleh pelaku usaha, dan bukan isinya. Prosedur pembuatan 

ini sangat erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian yaitu 

kesepakatan  untuk mengikatkan dirinya. Oleh karenanya, para 

pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas 

konsensualisme. Di samping itu terkait pula dengan asas kebebasan 

berkontrak, karena dengan kebebasan berkontrak maka para pihak 

memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian terhadap orang 

tertentu dengan bentuk atau isi tertentu pula.124 

Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur 

pembuatan klausula baku di dalam suatu perjanjian, akan tetapi 

tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku 

tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Artinya melalui berbagai 

klausula baku, isi  perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak  

                                       
       124 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 19.  
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oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan pada dua 

pilihan yaitu menyetujui atau menolak (take it or leave it) perjanjian 

yang diajukan kepadanya.125 

Berkaitan dengan klausula baku, Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 April 1985 telah 

mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/39/248 tentang Pedoman 

Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection) pada 

angka 19 menyatakan:126 

Consumer should be protected form such contractual abuses 
as one-sided standard contracts, exclusion of essential rights 
in contracts, and unconscionable conditions of credit by 
sellers. 
(Terjemahan: konsumen hendaknya dilindungi dari 
kontrak-kontrak yang merugikan, seperti kontrak baku 
sepihak, tidak dicantumkannya hak-hak esensial dalam 
kontrak, dan persyaratan kredit yang tidak adil). 
 
Hal ini menunjukkan besarnya perhatian masyarakat 

Internasional terhadap ketidakadilan yang dialami konsumen dalam 

hal adanya praktik klausula-klausula baku (one-sided standard form 

contract) dan klausula pengecualian (exemption clause). 

Dalam Pasal 18 UUPK telah memuat sejumlah ketentuan 

larangan penggunaan klausula baku dalam standar kontrak, yaitu 

sebagai berikut: 

                                       
       125 Shidarta, Op.Cit., hal.120. 
       126 Yusuf Sofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.41. 



 

93 
 

 

 

 

 

 

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas 

barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan 

barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen 

secara angsuran; 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen 

yang menjadi objek jual beli jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau 

pengubahan    lanjutan    yang   dibuat   sepihak   oleh  pelaku  
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usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 

dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada 

pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, 

atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran.  

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 

atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, 

atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 

pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan 

batal demi hukum. 

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 

bertentangan dengan undang-undang ini. 

Berdasarkan ketentuan di atas, larangan penggunaan 

kontrak baku terhadap dua hal yakni berkaitan dengan isi dan 

bentuk penulisannya. Dari segi isi berkaitan dengan larangan 

memuat klausula-klausula baku yang tidak adil. Sedangkan, dari 

bentuk penulisannya, klausula itu harus dituliskan secara jelas dan 

terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh konsumen 

dengan baik.127 Hal ini mencerminkan asas kepatutan bahwa pelaku  

                                       
       127 Janus Sidabalok, Op.Cit., hal.27. 
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usaha patut memperhatikan keseimbangan di dalam klausula baku 

yang dibuatnya dalam kontrak baku sehingga memberikan keadilan 

tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi konsumen. Di 

samping itu, juga pelaku usaha patut memperhatikan bentuk 

penulisan dari klausula baku yang dibuatnya sehingga dapat 

dimengerti oleh konsumen. 

Terhadap ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 18 

UUPK ini maka akibatnya batal demi hukum yang berarti klausula 

itu dianggap tidak ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Akan tetapi meskipun sudah ada pelarangan penggunaan kontrak 

baku yang bertentangan dengan UUPK masih juga ditemukan 

kontrak baku yang bertentangan dengan UUPK.128 Hal ini 

menyebabkan mau tidak mau konsumen yang merasa haknya 

dirugikan oleh pelaku usaha mengajukan penyelesaian sengketa 

baik melalui litigasi maupun non litigasi. 

Penyelesaian sengketa secara patut merupakan harapan 

setiap orang yang menghadapi sengketa dengan pihak lain, 

termasuk penyelesaian sengketa secara patut atas sengketa yang 

timbul antara konsumen dengan produsen.  

 

                                       
       128 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
No.551/Pdt.G/2000/PN.Jkt Pusat dimana konsumen memarkir mobilnya 
di areal perparkiran Plaza Cempaka Mas dan di dalam karcis parkir 
tercantum ketentuan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab 
atas kehilangan barang milik konsumen. 
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Usaha untuk menghilangkan ketidakseimbangan kedudukan 

antara produsen dengan konsumen dalam UUPK adalah dengan 

menentukan hak129 dan kewajiban konsumen, serta hak dan 

kewajiban130   pelaku    usaha   (produsen).  Demikian   pula   dengan  

                                       
       129 Pasal 4 UUPK menyatakan hak-hak konsumen adalah: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dam 
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 ipaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapatkan 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. 

       130 Pasal 19 UUPK menyatakan: 
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau 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 dan/atau jasa 
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
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menentukan beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, 

serta larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam 

perjanjian. 

Penyelesaian sengketa secara patut bagi konsumen yang 

mengalami sengketa dengan produsen dapat terlaksana manakala 

para pihak baik pihak konsumen maupun pihak produsen 

mematuhi setiap ketentuan dalam UUPK. Terlebih lagi dengan 

dimungkinkannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

maupun di luar pengadilan.  

UUPK menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan 

hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak 

berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang 

bersengketa.131 

 

                                                                                     
dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

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

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

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

       131 Pasal 45 ayat (4) UUPK. 
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B. Perlindungan Hukum Konsumen 

Perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK yang 

menegaskan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.132 

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen terbagi 

dalam tiga bagian utama, yaitu: 

1. Memberdayakan konsumen memilih, menentukan barang 

dan/atau jasa kebutuhannya, dan hak menuntut hak-haknya 

(Pasal 3 huruf c); 

2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat 

unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan 

akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d); 

3. Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku usaha mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap 

jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).   

Lemahnya posisi konsumen tersebut disebabkan antara lain 

oleh perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman. 

Peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk 

secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Terlebih, 

penegakan hukum (law enforcement) itu sendiri dirasakan kurang 

tegas. Di sisi lain, cara berpikir sebagian pelaku usaha semata-mata 

masih    bersifat  profit oriented dalam konteks jangka pendek, tanpa  

                                       
       132 Lihat Pasal 1 angka 1 UUPK. 
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memperhatikan keselamatan konsumen, yang merupakan bagian 

keberlangsungan pelaku usaha dalam konteks jangka panjang. 

Di dalam kontrak yang sudah dibakukan, konsultan yang 

bersangkutan berusaha mengamankan dan melindungi kepentingan 

kliennya dari kemungkinan kerugian yang timbul jika perjanjian 

pada akhirnya tidak berjalan dengan semestinya. Dengan demikian, 

isi perjanjian seperti ini cenderung menguntungkan pihak 

perusahaan prinsipal. Karena itulah pula, masalah kontrak baku ini 

menjadi salah satu ruang lingkup pembahasan perlindungan 

konsumen yaitu melindungi konsumen dari kemungkinan 

diterapkannya syarat-syarat yang merugikan/tidak adil dalam 

perjanjian.133 

Definisi perlindungan Konsumen terdapat pada UUPK Pasal 

1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian 

perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 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,  

 

                                       
       133 Janus Sidabalok, Op.Cit., hal.14. 
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begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi 

konsumen.134  

Pengertian Perlindungan Konsumen dikemukakan oleh Az 

Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian 

dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang 

bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan 

sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama 

lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam 

pergaulan hidup.135  

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 universal ini pada beberapa sisi 

menunjukkan adanya kelemahan, pada konsumen sehingga 

konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena 

itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan 

hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya 

kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan 

kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal 

misalnya   dari   segi    ekonomi    maupun    pengetahuan  mengingat  
                                       
      134 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 1. 
      135 Az. Nasution, Op.Cit., hal. 22. 
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produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen 

hanya membeli produk yang telah tersedia di pasaran, maka 

pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan 

selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan 

konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari 

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil 

maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin 

majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor 

penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang 

atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. 

Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya 

baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada 

umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya 

untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap 

kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan 

mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, 

mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang 

menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era 

perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak 

konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan 

keuntungan semata dan terlepas juga untuk melindungi produsen 

yang jujur. 136 

                                       
       136 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hal.5. 
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Perlunya perlindungan konsumen tidak lain karena 

lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan posisi produsen. 

Proses sampai hasil produk barang atau jasa dilakukan tanpa 

campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan 

konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat 

dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga 

akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh 

tanggung jawab. Namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai 

bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara 

konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi 

beberapa persyaratan minimal, antara lain:137 

a. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen 

maupun produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan 

tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk 

melakukan usaha dengan jujur; 

b. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang 

memadai dan disertai dengan tanggung jawab; 

c. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya; 

d. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak 

yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. 

Pada era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa 

dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya  
                                       
       137 Sri Redjeki Hartono, makalah “Aspek-aspek Hukum Perlindungan 
Konsumen”, dalam buku Shidarta, 2004, Op.Cit., hal.36-37. 
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terjadi adalah persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah 

suatu persaingan di mana konsumen dapat memilih barang atau 

jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena 

itu, pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola 

kerjasama antarnegara, antara semua pihak yang berkepentingan 

agar terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis 

berdasarkan atas persaingan jujur, hal ini sangat penting tidak 

hanya bagi konsumen tetapi bagi produsen sendiri di antara 

keduanya dapat memperoleh keuntungan dengan kesetaraan posisi 

antara produsen dan konsumen, perlindungan terhadap konsumen 

sangat menjadi hal yang sangat penting di berbagai negara bahkan 

negara maju misalnya Amerika Serikat yang tercatat sebagai negara 

yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan 

konsumen.138 

Sejak dua dasawarsa terakhir ini perhatian dunia terhadap 

masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Gerakan 

perlindungan konsumen  sejak lama dikenal di dunia Barat. Negara-

negara di Eropa dan Amerika juga telah lama memiliki peraturan 

tentang perlindungan konsumen. Organisasi Dunia seperti PBB pun 

tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini. Hal ini terbukti 

dengan    dikeluarkannya   Resolusi     Perserikatan    Bangsa-Bangsa  

 
                                       
       138 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan 
Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 33.   
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No.39/248 Tahun 1985.139 Dalam resolusi ini kepentingan 

konsumen yang harus dilindungi meliputi:140 

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap 

kesehatan dan keamanannya; 

b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi 

konsumen; 

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen 

untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan 

pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan 

pribadi; 

d. Pendidikan konsumen; 

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. 

 

Untuk melindungi konsumen dari situasi yang merugikan, 

masyarakat Eropa misalnya, gerakan awal perlindungan konsumen 

ditempuh melalui 2 (dua) tahap program, yaitu program pertama 

pada tahun 1973 yang memfokuskan pada persoalan kecurangan 

produsen terhadap konsumen seperti bentuk kontrak standar, 

ketentuan perkreditan, dan penjualan yang bersifat memaksa, 

perlindungan terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat 

mengkonsumsi  produk cacat, praktik iklan yang menyesatkan serta  
                                       
       139 Ibid., hal.3 
      140 Ibid. 
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masalah jaminan setelah pembelian produk (after sales services). 

Program kedua tahun 1981, masyarakat Eropa menekankan 

kembali hak-hak dasar konsumen yang mengeluarkan tiga kerangka 

acuan perlindungan konsumen, yaitu pertama, produk yang 

dipasarkan di Masyarakat Eropa haruslah memenuhi standar 

kesehatan dan keselamatan konsumen. Kedua, konsumen harus 

dapat menikmati keuntungan dari pasar bersama Masyarakat Eropa 

dan ketiga, bahwa kepentingan konsumen harus selalu 

diperhitungkan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

masyarakat Eropa.141 

Hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang 

menjadi landasan kebijakan perlindungan Konsumen di Indonesia, 

yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di 

Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan 

pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan 

ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan 

mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang 

layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, UUPK. Lahirnya Undang-

undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk 

memperoleh     perlindungan      atas    kerugian    yang   diderita atas  
                                       
       141 Nobert Reich, “Protection of Consumers’ Economic Interests by the 
EC”, The Sidney Law Review, Vol 4 Number 1 (1992), hal.24-25. 
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transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian 

hukum bagi konsumen dan tentunya perlindungan konsumen 

tersebut tidak pula merugikan produsen, namun karena kedudukan 

konsumen yang lemah maka pemerintah berupaya untuk 

memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dan pemerintah juga melakukan pengawasan 

terhadap dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut 

oleh berbagai pihak yang terkait.  

Pasal 3 UUPK, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah : 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri, 

1. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa, 

2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 

3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi, 

4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha, 
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5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

Indonesia telah banyak menyelenggarakan studi, baik yang 

bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-

dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang 

perlindungan konsumen. Dalam naskah-naskah akademik dan/atau 

berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-

undangan, cukup banyak dibahas dan dibicarakan tentang berbagai 

peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen. 

Dari naskah-naskah akademik itu yang patut mendapat perhatian, 

antara lain : 

a. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman 

(BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu 

pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri 

sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan. 

b. Batasan Konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia: 

Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak 

untuk diperdagangkan kembali. 

c. Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bekerjasama dengan 

Departemen Perdagangan RI, berbunyi : 
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Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang 

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

Upaya perlindungan terhadap konsumen dari pemakaian 

produk-produk yang cacat di negara-negara anggota European 

Economic Community (EC/MEE) dilakukan dengan cara menyusun 

Product Liability Directive yang nantinya harus diintegrasikan ke 

dalam instruktur hukum masing-masing negara anggota EC, 

maupun melalui Statutory Orders yang berlaku terhadap warga 

negara seluruh anggota EC. Ketentuan-ketentuan dalam Directive 

harus diimplementasikan ke dalam hukum nasional dulu baru dapat 

diterapkan, sedangkan Statutory Orders dapat langsung berlaku 

bagi semua warga negara dari negara-negara anggota EC.142 

Directive ini mengedepankan konsep Liability Without Fault. 

Pengertian konsumen tidak dijabarkan secara rinci dalam Directive. 

Untuk memahaminya dapat dilakukan dengan menelaah Pasal 1 

dikaji bersama-sama dengan Pasal 9 Directive yang isinya sebagai 

berikut :143 

Article 1 

The producer shall be liable for demage caused by a defect in 
this product 

Article 9 
For the purpose of Article 1, “damage” means : 

                                       
       142 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hal. 24. 
       143 Ibid. 
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(b) damage caused by death or by personal injuries; 
(c) damage to, or destruction of, any item of property other 

than the detective product it self, with a lower threshold 
of 500 ECU, provided that the item of property : 

(i) is a type ordinarily intended for private use or 
consumption, and 

(ii) was used by the injured person mainly for his own private 
use or consumption. 

This Article shall be without prejudice to national provisions 
relating to non material damage. 

 

Dapat disimpulkan bahwa konsumen berdasarkan directive 

adalah pribadi yang menderita kerugian (jiwa, kesehatan, maupun 

benda) akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan 

pribadinya. Jadi konsumen yang dapat memperoleh kompensasi 

atas kerugian yang dideritanya adalah “pemakai produk cacat untuk 

keperluan pribadi”. Perumusan ini sedikit lebih sempit 

dibandingkan dengan pengertian serupa di Amerika Serikat.  

Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan 

barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, 

keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya. 

Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut 

dari produsen atau pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus 

dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha. 

Bob Widyahartono juga menyebutkan bahwa deklarasi hak 

konsumen    yang    dikemukakan    oleh   John F. Kennedy tanggal 15  
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Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (the four 

consumer basic rights) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:144 

1. Hak untuk mendapat dan memperoleh keamanan (the 

Right to be Secured); 

2. Hak untuk memperoleh informasi ( the Right to be 

informed); 

3. Hak untuk memilih (the Right to Choose); 

4. Hak untuk didengarkan (the Right to be Heard). 

 

Keempat hak tersebut kemudian disempurnakan oleh L.B. 

Johnson, yang mengemukakan perlunya pengembangan konsep 

product warranty dan product liability.145 

 

C. Peran Negara dalam Melindungi Konsumen 

Untuk melindungi hak-hak masyarakat khususnya 

konsumen, dimungkinkan negara ikut campur dalam mengelola 

perekoniman rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang terwujud 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam 

hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen.146 

 

                                       
       144 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, 
Jakarta, 2008,  hal.24. 
       145 Ibid. 
       146 Shidarta, Op.Cit., hal.114. 
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Lahirnya UUPK pada hakikatnya dilandasi oleh pemikiran 

bahwa konsumen sering sekali berada di posisi yang tidak 

menguntungkan apabila diharapkan dengan pelaku usaha yang 

mempunyai orientasi dan kekuasaan yang tidak seimbang dengan 

konsumen. Hak konsumen sering sekali diabaikan dan dirugikan 

oleh pelaku usaha, sehingga dalam mempertahankan haknya dalam 

UUPK dapat menempuh jalur pengadilan baik secara perdata 

maupun pidana. Hal ini disebabkan masalah perlindungan 

konsumen tidak hanya mengandung unsur perdata saja, tetapi juga 

ada unsur publiknya.  

Diterbitkannya UUPK mengakibatkan tetap digunakannya 

hukum umum untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen. 

Salah satunya hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum 

publik yang penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, 

termasuk kepentingan masyarakat konsumen dari perbuatan-

perbuatan yang merugikan baik harta benda, kesehatan maupun 

ancaman terhadap jiwa mereka. 

Penerapan norma-norma hukum pidana seperti yang 

termuat dalam KUH Pidana atau di luar KUH Pidana sepenuhnya 

diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberikan 

wewenang oleh undang-undang untuk itu. Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana menetapkan setiap Pejabat  Polisi Republik 

Indonesia    berwenang     melakukan     tindakan    penyelidikan dan  
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penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana.147 

Pada dasarnya Polri dapat melakukan tindakan hukum atas 

persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan konsumen 

dengan memulai proses penyidikan tanpa harus terdapat bukti 

permulaan yang cukup untuk menyidik pelaku usaha yang 

melakukan tindak pidana perlindungan konsumen, hal ini dapat 

dicermati dari prinsip yang terdapat di dalam Pasal 22 UUPK, 

sebagai berikut: 

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam 
kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung 
jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa 
untuk melakukan pembuktian. 
 

Peran penyidik Polri pada penanganan suatu tindak pidana 

adalah untuk menemukan kebenaran materil dalam rangka untuk 

menyelesaikan perkara, sehingga penanganannya seringkali kurang 

memperhatikan hak-hak seorang tersangka untuk membela dirinya 

terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang 

benar. Wilayah kerja Polri dalam UUPK, tersirat dalam Bab XII Pasal 

59, yang berbunyi: 

Ayat (1): Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi  

                                       
       147 Lihat Pasal  4 jo. Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. 



 

113 
 

 
 
 
 
 
 
 
pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam 
undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
 
Ayat (3): Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada 
penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
 
Ayat (4): Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil 
penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
 

Peran Institusi Kepolisian ini saat sekarang ini banyak 

digunakan oleh masyarakat karena dinilai lebih memberikan efek 

jera bagi pelaku pelanggar hukum dan dinilai lebih mempersingkat 

waktu dibandingkan harus mengajukan gugatan secara perdata. 

Dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku 

usaha tersebut, Polri sebagai penegak hukum melaksanakan peran 

dan fungsinya dalam rangka memberikan perlindungan kepada 

konsumen yang menjadi korban yang dirugikan atas pemakaian 

produk dan/atau jasa yang dihasilkan para pelaku usaha diatur 

dalam UUPK. 

UUPK juga memberikan kewenangan kepada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melaksanakan 

penanganan     dan     penyelesaian  sengketa konsumen dengan cara  
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melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi 

perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap 

pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum 

apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; 

menerima pengaduan baik tertulis dari konsumen tentang 

terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan/atau setiap 

orang yang dianggap mengetahui  pelanggaran terhadap undang-

undang ini; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku 

usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi 

panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, 

meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna 

penyelidikan dan/atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan 

ada atau tidaknya kerugian pihak konsumen; memberitahukan 

putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi 

administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. 

Namun kewenangan BPSK hanya menyelesaikan sengketa yang 

menyangkut bidang hukum privat yakni penanganan perselisihan 

antara konsumen dan pelaku usaha. Apabila terjadi pelanggaran 

terhadap    UUPK    maka    BPSK     berkewajiban  untuk melaporkan  
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kepada penyidik umum, dalam hal ini penyidik Polri (Pasal 52 huruf 

d UUPK). 

Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya 

dan penegakan hukum perlindungan konsumen serta untuk 

mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak 

pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau 

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dikemukakan 

Soerjono Soekanto terdiri dari:148 

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini dibatasi pada 

undang-undang saja; 

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan.; 

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

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

masyarakat. 

 
                                       
       148 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.143. 
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Selain peran polisi dalam penegakan hukum juga diperlukan 

kesadaran hukum dari masyarakat. Di dalam ilmu hukum, ada 

kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan 

hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang 

timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan 

masalah keadilan. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang 

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.149  

 Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat 

yang sangat penting di dalam politik hukum nasional. Hal ini dapat 

diketahui sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPR 

No.IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang 

menyatakan bahwa: 

1. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan 

menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan 

kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah 

modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan 

pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban 

dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus 

ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan 

bangsa    sekaligus    berfungsi    sebagai    sarana   penunjang  

 
                                       
       149 H.R.Otje Salman, Anthon F.Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi 
Hukum, Alumni, Bandung, 2008, hal.51. 
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perkembangan modernisasi dan pembangunan yang 

menyeluruh, dilakukan dengan: 

a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan 

hukum nasional dengan antara lain mengadakan 

pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di 

bidang-bidang tertentu dengan jalan 

memperhatikan kesadaran hukum dalam 

masyarakat. 

b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum 

menurut proporsinya masing-masing. 

c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-

penegak hukum. 

2. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan 

membina sikap para penguasa dan para pejabat 

Pemerintahan ke arah penegakan hukum, keadilan serta 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan 

ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-

undang Dasar 1945.  

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-

masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikut:150 

1. Pengetahuan hukum; 

 

                                       
       150 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal.140. 
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Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai 

beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. 

2. Pemahaman hukum; 

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki 

seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. 

3. Sikap hukum; 

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima 

hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai 

sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum 

ditaati. 

4. Pola Perilaku Hukum. 

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam 

kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu 

peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila 

indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat 

kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Bila dianggap 

bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian 

keadaan yang dicita-citakan adalah keseimbangan antara hukum 

dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa 

perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan 

hukum atau  di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai  



 

119 
 

 

 

 

 

 

sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai 

tersebut. 

Mengingat pelbagai kondisi dan permasalahan hukum yang 

timbul setelah undang-undang ditetapkan dan dinyatakan berlaku, 

kiranya perlu pemikiran untuk mengembangkan suatu perencanaan 

pengaturan yang dilakukan secara integrasi, baik antar perlbagai 

undang-undang yang sejenis, maupun dengan undang-undang lain 

yang saling berkaitan. 

Dalam hubungannya dengan fungsi asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, Philipus M.Hadjon 

menjelaskan bahwa, asas-asas umum pembentukan aturan hukum 

yang baik berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan 

aturan hukum (uji formal) maupun sebagai dasar pengujian 

terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materil).151 

Pembentukan undang-undang menyangkut empat bentuk 

kegiatan, yaitu: pertama, prakarsa pembuatan undang-undang 

(legislation initiation); kedua, pembahasan rancangan undang-

undang (law-making process); ketiga, persetujuan atas pengesahan 

rancangan undang-undang (law enactment approval); dan keempat, 

pemberian   persetujuan   pengikatan   atau ratifikasi atas perjanjian  

                                       
       151 Philipus M.Hadjon, Analisis terhadap UU No.10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Makalah), Seminar Hukum 
Nasional “Implementasi UU No.10 Tahun 2004 dalam Legislasi Daerah 
Berdasarkan  UU No.32 Tahun 2004”, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Mei 2005, hal.3. 
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atau persetujuan Internasional dan dokumen-dokumen hukumnya 

yang mengikat.152 

Menurut Jimly Asshiddiqie, berkaitan dengan landasan 

pembentukan undang-undang, dengan melihat dari sisi teknis 

pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-

undang haruslah tergambar dalam “konsiderans” suatu undang-

undang. Dalam konsiderans suatu undang-undang haruslah memuat 

norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan 

undang-undang tersebut. Adapun bagian dari konsiderans tersebut 

antara lain:153 

1. Landasan Filosofis  

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang 

diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana 

cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat, bernegara hendak 

diarahkan. 

2. Landasan Sosiologis 

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-

undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan 

masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan 

realitas kesadaran hukum masyarakat. 

                                       
       152 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal.34.  
       153 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-undang, Sekretaris Jenderal 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hal.170-174. 
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3. Landasan Politis 

Bahwa dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem 

rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang 

terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum 

yang melandasi pembentukan undang-undang yang 

bersangkutan. 

4. Landasan Yuridis 

Dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis ini 

haruslah ditempatkan pada bagian konsiderans “Mengingat”. 

5. Landasan administratif 

Dasar ini bersifat fakultatif (sesuai kebutuhan), dalam 

pengertian tidak semua undang-undang mencantumkan 

landasan ini. Dalam teknis pembentukan undang-undang, 

biasanya landasan dimasukkan dalam konsiderans 

“Memerhatikan”. Landasan berisi pencantuman rujukan dalam 

hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif. 

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan 

Konsumen (Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen), Pasal 1 angka 2 menyebutkan: 

Konsumen adalah konsumen akhir yaitu setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan 
hukum maupun yang bukan badan hukum, pengguna atau 
pemanfaat barang   dan/atau jasa dengan tujuan tidak untuk  
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diperdagangkan kembali atau digunakan atau dimanfaatkan 
dalam menghasilkan barang dan/atau jasa lain. 
 
Pasal 1 angka 3 menyebutkan: 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan 
memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau 
menyediakan jasa. 

 

Adapun aturan-aturan yang akan diatur lebih lanjut yang 

terdapat dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan 

Konsumen (Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3: Tabulasi peraturan yang akan diatur lebih lanjut dalam 

Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen 

(PerubahanUUPK) 
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BAB PASAL ISI PASAL 
Bab VI 
Perjanjian 
Baku 
 

Pasal 24 
ayat (1) 
 
 
 
 
 
Pasal 24 
ayat (4) 
 
 
 
 
 
Pasal 25 
ayat (3) 
 
 
 
 
 
Pasal 28 
ayat (3) 

Pengawasan terhadap 
pelaksanaan larangan 
sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (3) 
dilakukan oleh sebuah tim 
independen yang dibentuk dan 
bertanggung jawab kepada 
Menteri. 
 
Ketentuan lebih lanjut tentang 
pembentukan dan tata kerja tim 
independen sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri. 
 
Ketentuan lebih lanjut tentang 
pembuatan dan penggunaan 
perjanjian baku digital atau 
elektronik sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri. 
 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai gugatan oleh 
pemerintah dan/atau instansi 
terkait  sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah. 
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Bab VIII 
Badan 
Penyelesaian 
Sengketa 
Konsumen 

Pasal 36 
ayat (2) 
 
 
 
 
 
Pasal 37 
 
 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan tugas 
dan wewenang BPSK 
Kabupaten/Kota/Daerah 
Khusus diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan tugas 
majelis diatur dalam Peraturan 
Menteri. 

Bab IX 
Badan 
Perlindungan 
Konsumen 
Nasional 

Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembentukan Badan 
Perlindungan Konsumen 
Nasional diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Bab X 
Lembaga 
Perlindungan 
Konsumen 
Swadaya 
Masyarakat 

Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tugas dan wewenang 
LPKSM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

Bab XI 
Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pasal 47 
ayat (5) 
 
 
 
 
Pasal 48 

ayat (7) 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan 
penyelenggaraan perlindungan 
konsumen diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Ketentuan pelaksana tugas 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2) dan ayat (3) ditetapkan 
Peraturan Pemerintah. 
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Bab XIII 
Sanksi 

Pasal 54 Tata cara penetapan sanksi 
administratif sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri. 

 

Dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen 

(Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen) mengatur ketentuan mengenai perjanjian 

baku dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25. Dalam Rancangan 

Undang-undang tersebut menyebutkan pengertian perjanjian baku 

dalam Pasal 23 ayat (1) yang isinya: 

Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang isi, bentuk, 

maupun cara pembuatannya ditetapkan secara sepihak oleh 

pelaku usaha, digandakan dan ditawarkan kepada konsumen 

secara massal. 

Isi yang terdapat dalam perjanjian baku disebut sebagai 

klausula baku. Terdapat ketentuan yang dilarang dimuat oleh 

pelaku usaha dalam perjanjian baku, yakni:154 

a. Isi klausula baku yang: 

1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban 

pelaku usaha kepada konsumen; 

                                       
       154 Pasal 23 RUU Perlindungan Konsumen (Perubahan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) 
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2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 

3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 

dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 

melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang dibeli 

oleh konsumen secara angsuran; 

5) Mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

manfaat jasa yang dibeli oleh konsumen; 

6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 

kegunaan barang dan manfaat jasa atau mengurangi harta 

kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli; 

7) Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 

pengubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha 

dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau 

hak jaminan atas barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran. 
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b. Bentuk klausula yang: 

1) Letaknya sulit terlihat; dan/atau 

2) Ukuran dan bentuk hurufnya tidak dapat dibaca secara jelas. 

c. Pengungkapan klausula yang sulit dimengerti. 

Dalam RUU Perlindungan ini terdapat suatu ketentuan baru 

bahwa akan dibentuk sebuah tim independen yang akan melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan larangan tersebut di atas dan 

bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, juga sudah terdapat 

pengaturan mengenai perjanjian baku yang dibuat secara digital 

atau elektronik. Pertanggungjawaban kepada menteri oleh tim 

independen menunjukkan bahwa pengawasan terhadap 

keberadaan perjanjian baku kembali ditentukan oleh eksekutif yang 

seharusnya sebagai pelaksana undang-undang. Keberadaan tim 

independen ini seharusnya benar-benar independen tanpa ada 

campur tangan dari menteri selaku eksekutif. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pembentukan dan tata kerja tim independen tersebut 

pengaturannya seharusnya dengan undang-undang sehingga 

kedudukannya menjadi lebih efektif karena melindungi hak-hak 

konsumen dan tidak hanya cukup diatur dengan peraturan menteri 

yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif. 
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BAB VII 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KONSUMEN PERUMAHAN MELALUI   

UU NO.1 tahun 20011 

 

 

A. Indonesia sebagai Negara Hukum 

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia 

diartikan langsung dari dua istilah yakni Rechtstaat dan The Rule of 

Law. Istilah Rechtstaat berkembang dalam pengaruh paham Eropa 

Kontinental, sedangkan The Rule of Law atas pengaruh paham Anglo 

Saxon walaupun di Amerika istilah kedua lebih dikenal dengan 

sebutan Government of Law, but not of man.155 

 Dalam pengertian The Rule of Law yang banyak dikenali 

kalangan paham hukum Anglo Saxon terutama negara Inggris 

memiliki kesamaan dengan makna Rechtstaat, yang utama adalah 

sama-sama mengakui keberadaan supremasi hukum atau 

kedaulatan hukum. Terdapat perbedaan antara keduanya, terutama 

paham Inggris, tetapi perbedaan itu bukan sesuatu yang substansial  

 

                                       
       155 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 
1995, hal.30. 
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melainkan dari cara implementasi. Perbedaan itu terletak hanya 

pada ada tidaknya suatu peradilan Administrasi.156 

Negara hukum merupakan substansi mendasar dari kontrak 

sosial bangsa Indonesia. Dalam kontrak yang demikian tercantum 

kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, 

mematuhi, dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan 

hukum. 

Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah 

negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Di dalamnya terkandung 

pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum 

dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan 

kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia 

dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas 

dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara 

dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk 

terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.157 

                                       
       156 Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hal.161-162. 
       157 Ahmad M.Ramli, Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asasi 
Manusia di Indonesia, dalam Kapita Selekta Tinjauan Kritis atas Situasi dan 
Kondisi Hukum di Indonesia, seiring perkembangan Masyarakat Nasional 
& Internasional, Bandung, Widya Padjajaran, 2009, hal.224. 
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Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada 

hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu sesuai 

dengan prinsip nomokrasi (nomocracy) dan doktrin “the Rule of Law 

and not of Man”. Dalam kerangka the Rule of Law itu diyakini adanya 

pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi 

(supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan 

pemerintahan (equality before the law), dan berlakunya asas 

legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktik atau 

penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum.158 

 Secara garis besar ada dua konsep negara hukum. Konsep 

yang pertama adalah konsep negara hukum formal yang muncul 

bersamaan dengan negara modern sekitar abad ke-18. Diketahui, 

bahwa negara modern muncul sebagai sebuah konfigurasi 

kekuasaaan yang bersifat hegemonistik. Artinya kekuasaan yang 

sebelumnya ada di dalam masyarakat ditarik dan dimasukkan ke 

dalam kekuasaan negara. Kemudian, negara dengan kekuasaan yang 

dimilikinya itu membuat peraturan untuk melindungi hak-hak 

warganya. Karena itu, di dalam kehidupan masyarakat, timbul 

kecemasan    yang     luar  biasa sehingga muncul lagi sebuah konsep  

 

 

 

                                       
       158 Ibid., hal.225. 
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negara hukum modern yang terkenal dengan doktrinnya 

Government of Law, Not of Man atau konsep Rule of Law.159 

 Di dalam praktiknya kemudian, negara hukum seperti itu 

kurang terasa manfaatnya, sehingga muncullah konsep negara 

hukum yang kedua, yaitu konsep negara hukum yang substansial. 

Pada dasarnya konsep negara hukum yang substansial adalah 

sebuah konsep negara hukum yang berintikan dan mencerminkan 

keadilan dan kebenaran objektif. Negara hukum modern bertujuan, 

tidak saja melindungi masyarakat terhadap kekuasaan negara, 

tetapi aktif meningkatkan martabat warga dalam bidang ekonomi, 

sosial, budaya, dan politik.160 

 Hukum menjadi tempat untuk mewujudkan keadilan 

sebagai tercermin dari pendapat Sunaryati Hartono, yang 

mengatakan:” Oleh sebab itu, agar tercipta suatu negara hukum 

yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, 

penegakan The Rule of Law itu harus diartikan dalam artinya yang 

materil”.161 

 M.Yamin dalam Proklamasi dan Konstitusi Republik 

Indonesia, selain menggunakan padanan kata negara hukum dengan  

                                       
       159 John Pieris, Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan 
Konsumen: Terhadap Produk Pangan Kedaluawarsa, Pelangi Cendekia , 
Jakarta, 2007, hal.23. 
       160 Ibid., hal.23. 
       161 Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law, Alumni, Bandung, 1976, 
hal.35. 
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Rechtstaat, ia pula sekaligus menggambarkan makna negara hukum 

itu sebagai:162 

“Republik Indonesia ialah negara hukum (Rechtstaat, 
government of laws) tempat keadilan yang tertulis berlaku, 
bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi 
dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah 
pula negara kekuasaan (machtstaat) tempat tenaga senjata 
dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”. 
 

 Dalam memandang makna negara hukum secara filosofis, 

Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa negara hukum berarti 

kekuasaan negara terikat pada hukum. Tidak selamanya negara 

hukum adalah negara demokratis. Pemerintah monarkis atau 

paternalistikpun taat kepada hukum. Tetapi demokrasi yang bukan 

negara hukum, bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. 

Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk 

mempertahankan kontrol atas negara hukum.163 

 Terkait dengan pemikiran Franz Magnis-Suseno, mengenai 

negara hukum, maka konsep negara hukum harus dipahami dalam 

prespektif pengaturan tentang batas-batas kekuasaan yang dimiliki 

oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya, 

selain pembatasan kekuasaan harus diatur dengan norma-norma 

yang   jelas,   juga    harus   dihubungkan   dengan  keterkaitan antara  

                                       
       162Ibid., hal.31. 
       163 Frans Magnis-Suseno, mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah 
Filosofis, Gramedia, Jakarta, 1997, hal.58. 
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pemisahan kekuasaaan serta hubungan di antara cabang-cabang 

kekuasaan tersebut. Atau dengan perkataan lain, pembatasan 

kekuasaan harus disertai dengan pemisahan kekuasaan. 

 Imam Kabul164 dalam kajian civil society dan negara hukum, 

menggambarkan hakikat dari apa yang disebut supremasi hukum. 

Bahwa supremasi hukum yang dibayangkan dalam suatu pemikiran 

the rule of law lebih tampak ketika terjadi berbagai ketimpangan 

dalam implementasi yang disebut kemerosotan wibawa hukum. 

Supremasi dalam aspek ini oleh Imam Kabul hendak dilihatnya dari 

aspek implementasi yang menggambarkan bahwa kekuasaan 

menentukan hakikat supremasi hukum. Orang tidak lagi 

menghormati hukum karena berhubungan dengan kehormatan 

praktik penegak hukum. 

Dalam perkembangannya, negara hukum kemudian 

berkembang menjadi negara hukum modern yang telah memasukan 

prinsip-prinsip demokrasi di dalam konstitusi dan peraturan 

hukum di bawahnya. Lunshof menyebutkan unsur negara hukum 

yang demokratis adalah: 165(1) pemisahan antara pembentuk 

undang-undang, pelaksana undang-undang dan peradilan, (2) 

penyusunan    pembentukan    undang-undang    secara demokratis,  

                                       
       164 Imam Kabul, Negara Hukum Dalam Prespektif Civil Society, Tesis, 
Universitas Widya Gama, Malang, 2003, hal.1-2. 
       165 H.R.Lunshof, Weljin, Wet, Wetgever, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 
1989, hal.7. 
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(3) asas legalitas, (4) pengakuan atas hak asasi. Lunshof 

menambahkan, bahwa asas legalitas adalah asas yang dipakai untuk 

menjamin asas-asas lainnya, antara lain asas pembatasan 

kekuasaan pemerintah dan hak-hak asasi. Juga dikatakannya, 

adanya pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan kekuasaan 

yang dijalankan oleh pemerintah, pemberian wewenang kepada 

pemerintah, dan perlindungan hukum terhadap yang berkuasa. 

 Negara yang berdasarkan hukum merupakan tujuan ideal 

dari semua negara demokrasi. Demokrasi akan menjamin adanya 

perlindungan hukum dan kebebasan berpolitik, juga ada 

pembatasan masa jabatan dan kekuasaan. Dengan membatasi masa 

jabatan dan kekuasaan, orang lain juga mendapat kesempatan 

untuk memegang kekuasaan dan dapat berkuasa sesuai dengan 

konstitusi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku.  

 Dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum atau 

Rule of Law harus ditegakkan secara konsekuen supaya hukum 

berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. 

Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari 

kekuasaan (Rule by Law) untuk membenarkan tindakan penguasa 

yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah 

komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya 

sendiri. Oleh karenanya, hukum harus menjadi instrumen pengatur 

dan     pengendali   kekuasaan negara. Terkait dengan itu, kesadaran  
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moral pejabat negara sangat menentukan derajat kepatuhan 

pemerintah terhadap hukum.  

Pembangunan hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui 

perbaikan sistem hukum yang mencakup semua bidang penting 

yang menjadikan sistem itu mampu bekerja dengan baik. Revisi 

konsep maupun prosedural dapat menjadi pilihan dengan 

tambahan kemungkinan adanya penciptaan yang baru bidang 

pendidikan hukum, sistem perundang-undangan dan pranata 

penegakan dan pelayanan hukum.166 

 

B. Pembangunan Nasional dalam mewujudkan 
Kebutuhan Hunian Masyarakat 

 
Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang  mempunyai 

peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian 

bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Pembangunan 

perekonomian nasional pada era globalisasi, harus dapat 

mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu 

menghasilkan beraneka barang/jasa dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

 

                                       
       166Imam Kabul, Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia, Kurnia 
Kalam, Yogyakarta, 2005, hal.1 
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Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Permukiman menggantikan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan. Dalam Undang-

undang Perumahan dan Permukiman tersebut memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur 

dan mengawasi pembangunan perumahan di wilayah masing-

masing. Undang-undang ini belum menyentuh sumber masalah 

karena lebih menitikberatkan kepada pengawasan dan regulasi 

pengawasan, sedangkan permasalahan yang muncul selama ini 

terletak pada  hukum perjanjian antara konsumen dan 

pengembang. Aspek perlindungan konsumen167 dalam berbagai 

sektor barang atau jasa, termasuk di bidang perumahan, masih 

merupakan persoalan yang sulit diselesaikan. Hal ini setidaknya 

tergambar dari pengaduan konsumen yang disampaikan ke Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sepanjang tahun 2010, 

sebanyak 75 kasus telah diadukan ke YLKI, sedikit naik dari tahun 

sebelumnya    (2009)    yang    hanya   72   kasus. Meskipun   dari sisi  

                                       
       167 Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan: 
(1) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses 
dan informasi, serta menjamin kepastian hukum; (2) melindungi 
kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha; 
(3) meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; (4) memberikan 
perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu 
dan menyesatkan; (5) memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan 
pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dengan bidang-bidang 
perlindungan pada bidang-bidang lainnya. Lihat Husni Syawali dan Neni 
Sri Imanyati,ed. Op.Cit., hal.7. 



 

137 
 

 

 

 

 

 

persentase seluruh pengaduan ke YLKI, pengaduan perumahan 

mengalami penurunan pada tahun 2009 (14,4%) menjadi 13,9 

persen pada tahun 2010 namun sebaran, luasan permasalahan 

pengaduan mengalami peningkatan. Kalau pada tahun sebelumnya 

hanya menyangkut pada komplek perumahan, maka pada tahun 

berikut sudah menyebar hampir di seluruh komplek-komplek 

perumahan yang dibangun pelaku usaha. Ragam permasalahan 

pengaduan perumahan tahun 2009 dan tahun 2010 hampir sama 

dan dapat dilihat dari tabel berikut ini :168 

Tabel 1 : Perbandingan Masalah Subyek Pengaduan PadaTahun 

2009 dan 2010 

No
. 

Permasalahan Perumahan  

 Tahun 2009 Tahun 2010 
1. Keterlambatan serah 

terima rumah 
Keterlambatan serah terima 
rumah 

2. Sertifikasi Sertifikasi 

3. Mutu bangunan Mutu bangunan 

4. Informasi marketing 
yang menyesatkan 

Informasi marketing yang 
menyesatkan 

5. Fasilitas sosial dan  
fasilitas umum 

Pengenaan biaya tambahan 

 

 

                                       
       168 http// www.ylki.or.id diakses tanggal 26 Desember 2011. 

http://www.ylki.or.id/
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Secara garis besar, pengaduan konsumen perumahan 

mencakup tiga hal pokok yakni pertama, permasalahan yang 

muncul pada pra kontraktual. Permasalahan ini mencakup 

informasi yang tidak jujur dari pengembang, informasi tidak 

lengkap atau iming-iming iklan yang menyesatkan. Kedua, tahap 

kontraktual. Tak jarang ketika dalam proses kontraktual, konsumen 

dibebani biaya tambahan yang sebelumnya tidak muncul dalam pra 

kontraktual. Ketiga, permasalahan yang muncul setelah terjadinya 

kontrak (pasca kontraktual). Permasalahan di fase ini biasanya 

paling banyak, mulai dari pembangunan tak berizin, sertifikat 

bermasalah, tidak ada fasilitas sosial dan fasilitas umum sampai 

pembangunan terealisasi oleh pengembang. Di samping itu banyak 

pembangunan rumah yang tidak terealisasi oleh pengembang 

sehingga merugikan konsumen.169  

Dalam praktik pelaksanaan pembangunan perumahan 

biasanya dibangun oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan 

yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha 

dalam bidang pembangunan Perumahan.170 Dasar hubungan antara 

pelaku usaha dengan konsumen perumahan adalah suatu perjanjian 

atau kontrak yang berarti para pihak dalam hal ini pelaku usaha dan 

konsumen mempunyai hak dan kewajiban. 

                                       
       169 Ibid. 
       170 Andi Hamzah, I.Wayan Suandra, B.A.Manalu, Dasar-dasar Hukum 
Perumahan, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.10. 



 

139 
 

 

 

 

 

 

Seringkali pada tahap pra-kontraktual pihak pelaku usaha 

berusaha menarik minat konsumen dengan cara memberikan 

tawaran-tawaran yang menarik dalam brosur-brosur atau pamflet-

pamflet iklan. Hal ini dilakukan dengan harapan konsumen tertarik 

untuk membeli rumah pada perumahan tersebut.  

Pemasaran rumah menggunakan sarana iklan171 atau brosur 

sebagai sarana mengkomunikasikan produk-produk yang dibuat 

dan/atau dipasarkan pengembang/pengusaha kepada konsumen 

tersebut tidak jarang berisi informasi yang menyesatkan dan 

konsumen sudah terlanjur menandatangani Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) dengan pengembang.172 Misalnya iklan yang berisi 

jarak waktu tempuh yang dekat dengan jalan utama, harga awal 

yang sangat murah, uang muka yang sedikit, lokasi hunian dekat 

dengan kota, serta adanya ketentuan yang ditulis dengan kecil 

sekali sehingga sering konsumen tidak membacanya.173 

                                       
       171 Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi 
produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar 
dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan 
atau mengonsumsi produknya. Demikian pula sebaliknya, masyarakat 
akan memperoleh gambaran tentang produk yang dipasarkan melalui 
iklan. Namun, masalahnya adalah iklan tersebut tidak selamanya 
memberikan informasi yang benar atau lengkap tentang suatu produk, 
sehingga konsumen dapat saja menjatuhkan pilihannya terhadap suatu 
produk tertentu berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut. Lihat 
Ahmadi Miru, 2011, Op.Cit., hal.37. 
       172 Yusuf Shofie, Op.Cit., hal.82. 
       173 http// www.tipsanda.com diakses tanggal 26 Desember 2011. 

http://www.tipsanda.com/
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Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan 

tujuan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal 

ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional  Tahun 2005-2025. Tujuan ditetapkannya Undang-undang 

tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  Nasional Tahun 

2005-2025 adalah untuk: 

a) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam 

pencapaian tujuan nasional; 

b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik 

antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah 

maupun antara Pusat dan Daerah; 

c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 

d) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 

e) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

RPJP Nasional ini akan menjadi acuan dalam penyusunan 

RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka  
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Panjang Daerah.174 Dengan bertambahnya jumlah penduduk, 

kebutuhan perumahan hingga tahun 2020 diperkirakan mencapai 

lebih dari 30 juta unit sehingga kebutuhan rumah per tahun 

diperkirakan mencapai 1,2 juta unit. Data tahun 2004 mencatat 

bahwa sebanyak 4,3 juta jumlah rumah tangga belum memiliki 

rumah.175 

Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan 

hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman 

kumuh adalah: 

a) Melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan 

dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, 

pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan 

mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan daya beli masyarakat; 

b) Menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat 

sasaran, transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi 

masyarakat berpendapatan rendah; 

c) Mendororong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha 

agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan 

perumahan; 

                                       
       174 Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun 2005-
2025. 
       175 Lihat Bab II Kondisi Umum  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional  Tahun 2005-2025. 



 

142 
 

 

 

 

 

 

d) Melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan 

rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, 

fasilitas untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan secara 

teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam 

pembangunan rumah. 

Meskipun Undang-undang yang terbaru yang mengatur tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman telah terbentuk, namun 

masih belum ada peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dibuat. 

Terlebih lagi undang-undang ini tidak mengatur secara rinci 

mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen 

yang banyak menimbulkan persoalan hukum sehingga menjadikan 

lemahnya kedudukan konsumen perumahan terutama yang 

berekonomi lemah karena tidak terlindungi hak-haknya akibat 

perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dalam hal ini pelaku 

usaha perumahan. 

 Secara umum pengaduan konsumen perumahan terdiri dari 

dua kelompok yaitu pertama, pengaduan konsumen perumahan 

sebagai akibat telah terjadinya pelanggaran hak-hak individu 

konsumen perumahan, seperti mutu bangunan di bawah standar, 

ukuran luas tanah yang tidak sesuai. Kedua, pengaduan konsumen 

perumahan sebagai akibat pelanggaran hak-hak kolektif konsumen 

perumahan,    seperti   tidak   dibangunnya     fasilitas  sosial/ umum,  
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sertifikat, rumah fiktif, banjir, dan soal kebenaran klaim/ informasi 

dalam iklan/brosur dan pameran perumahan.176 

 Permasalahan pengadaan perumahan177 merupakan suatu 

program multi sektoral dan tidak dapat terlepas dengan sistem 

lebih luas. Apabila dikaitkan dengan dimensi yang berpengaruh 

(sosial, ekonomi, dan fisik) perumahan sebagai suatu produk yang 

mempunyai sifat interdependensi dan banyak determinan yang 

mempengaruhinya. Meskipun perumahan dapat dianggap sebagai 

permasalahan individu; karena akhir-akhir ini banyak terjadi rumah 

fiktif yang merugikan calon konsumen atau mulai rusaknya 

lingkungan maupun kenyamanan, pemerintah dapat lebih lanjut 

berperan di dalamnya dengan berbagai alasan (kestabilan, 

keamanan, kelangsungan pembangunan). Untuk itu pemerintah 

dapat masuk dalam aspek kelembagaan dan peraturan serta yang 

lebih ketat lagi.178 

 Perumahan bukan hanya berupa produk, akan tetapi 

merupakan    proses    yaitu  banyak faktor yang berpengaruh dalam  

                                       
       176 Agustinus Edy Kristianto, A.Patra M.Zen (ed.), Panduan Bantuan 
Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan 
Masalah Hukum, Jakarta, YLBHI, 2008, hal.359.  
       177 Dalam kenyataan di masyarakat dijumpai banyak perumahan yang 
sifatnya diskriminasi  yang menunjukkan homogenitas terhadap etnis 
tertentu. Meskipun tidak ada kontrak secara tertulis tetapi dalam 
kenyataan ini banyak ditemukan. 
       178 Herman Hermit, Komentar Atas Undang-undang Perumahan dan 
Permukiman, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.25. 
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aspek penyediaan dan permintaan di samping faktor 

eksternalitasnya. Dengan melihat adanya gap antara permintaan 

dan penyediaan dalam perumahan serta mulai mencuatnya masalah 

yang diakibatkan oleh celah yang ada dalam faktor hukum dan 

peraturan, maka legislatif  dan pemerintah harus lebih banyak lagi 

berperan dalam sektor ini. 

 Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan perumahan 

terutama di kawasan perkotaan, harus menjadi prioritas 

pembangunan dalam berbagai program pembangunan daerah. Dari 

sinilah lahirnya semacam jalan kompromi bagi pemerintah daerah 

untuk melonggarkan toleransi bagi para pelaku pembangunan 

perumahan  dalam hal persyaratan-persyaratan teknis lingkungan 

dan bangunan yang sesungguhnya wajib dipenuhi. 

Besarnya peran pemerintah sebagai penguasa dalam 

membuat suatu peraturan yang seharusnya diatur oleh legislatif 

bukan oleh eksekutif sebagai pemangku kekuasaan dapat dijumpai 

dalam Undang-undang Perumahan dan  UUPK. 

 

C. Kajian Yuridis Terhadap UU No. 1 Tahun 2011 

Kebutuhan konsumen yang mendesak atas perumahan, 

seringkali menyebabkan konsumen tidak dapat menghindar dari 

posisinya yang selalu berada “di bawah” jika dihadapkan dengan 

produsen.   Padahal   konsep  pembangunan perumahan, tidak dapat  
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dilepaskan dari konsep pembangunan berkelanjutan sebagai dasar 

kebijaksanaan. Mengenai hal ini Alvi Syahrin menegaskan: 

Konsep pembangunan berkelanjutan diletakkan sebagai 
dasar kebijaksanaan, dengan meningkatnya kualitas 
kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi 
perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu 
pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan 
lapangan kerja. 
Penyediaan kebutuhan pokok terutama pada perumahan 
dan pangan rakyat serta fasilitas publik yang memadai 
didasarkan prinsip persaingan sehat dan pertumbuhan 
ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas 
hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan.179 
 
Oleh karena itu, aspek perjanjian baku agar tidak terjadi 

penipuan (bedrog) dan penyalahgunaan (misbruik van 

omstandigheden), peran negara harus dilibatkan dalam hal legislasi, 

sosialisasi dan pengawasan sampai pada penerapannya (law 

enforcement). 

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tuntutan 

akan tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan 

masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal tersebut mendorong 

pihak pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan 

pembangunan, terutama di bidang ekonomi. 

                                       
       179 Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan 
Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa, Medan, 2003, 
hal.97. 
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Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa 

Indonesia180 melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman agar masyarakat mampu bertempat  tinggal serta 

menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan 

yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. 

Ningrum Natasya Sirait dalam pidato Pengukuhan Guru 

Besar Tetap pada Fakultas Hukum USU menyatakan: 

Pada saat ini tidak ada satupun negara yang terbebas dari 
permasalahan yang menyangkut politik, ekonomi, dan 
upaya demokratisasi, walaupun tingkat problematikanya 
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dari berbagai 
sistem ekonomi yang ada, maka setiap negara akan 
menerapkan sistem yang dianggap tepat dan sesuai dengan 
kepentingan nasional negara tersebut.181 
 
Peningkatan dan pengembangan perumahan dan 

permukiman sebagai suatu kesatuan fungsional dalam wujud tata 

ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk    

mendukung    ketahanan    nasional, mampu   menjamin   kelestarian  

 

 

                                       
       180 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup yang baik dan sehat. (Lihat 
Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara No. 5188, konsideran 
menimbang huruf b) 
       181 Ningrum Natasya Sirait, Indonesia dalam Mengahadapi Persaingan 
Internasional, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu 
Hukum Internasional,  USU, Medan, 2 September 2006, hal.1. 
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fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia.182 

Dalam Deklarasi Rio de Janeiro yang diprakarsai oleh United 

Nations Centre for Human Settlements terdapat jiwa dan semangat 

yang tertuang dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II  yakni 

bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi 

hak bagi semua orang untuk menempati hunian layak dan 

terjangkau (adequate and affordable shelter for all). Dalam Agenda 

21 ditekankan pentingnya rumah sebagai hak asasi manusia. Hal itu 

telah sesuai pula dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.183 

Globalisasi ekonomi menjadikan negara-negara borderless 

(tanpa batas) dan membuka pintu masuknya sistem kapitalisme 

yang ditandai dengan adanya pasar bebas (free 

market).184Globalisasi    ekonomi     menimbulkan  akibat yang besar  

                                       
       182 Alvi Syahrin, Op.Cit., hal.14. 
       183 Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) disebutkan 
bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
disebutkan bahwa: Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 
dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi 
dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya 
pemenuhan rumah yang layak huni. 
       184 Ningrum Natasya Sirait, Op.Cit., hal.13. 
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sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan 

terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak 

hanya didasarkan kesepakatan Internasional antar bangsa, tetapi 

juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan 

Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum, 

antara lain melalui perjanjian-perjanjian Internasional. General 

Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya mencantumkan 

beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara 

anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, 

dan jasa.185 

Dunia usaha pada era sekarang ini telah terkontaminasi oleh 

arus globalisasi yang menawarkan prinsip-prinsip ekonomi 

kapitalis     dan   liberalis, neo    liberal    dan imperalisme modern.186  

                                       
       185 Lihat Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan 
Ekonomi Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di 
Indonesia, dalam Buku Butir-butir Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa 
ke Masa, penyunting Tan Kamello, Pustaka Bangsa, Medan, 2003, hal.311. 
       186 Mengenai hal ini lihat Stanislav Andreski, Max Weber : Kapitalisme, 
Birokrasi dan Agama, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989. Lihat juga 
Revrisond Baswir, Dilema Kapitalisme Perkoncoan, IDEA Kerjasama 
dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. Lihat juga  Max Weber, Etika 
Protestan dan Semangat Kapitalisme, Pustaka Promethea, Surabaya, 2000. 
Bandingkan juga Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man,  
Penguin Books, London, 1992. Lihat juga Husain Heriyanto, Fritjof Capra 
the Hidden Connections Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru, 
Jalasutra, Yogyakarta. Hernando De Soto, The Mystery of Capital Rahasia 
Kejayaan Kapitalisme Barat, (Terjemahan Pandu Aditya K dkk), Qalam, 
Jakarta, 2000. Lebih lanjut lihat  William J. Baumol, Robert E. Litan, Carld J. 
Schramm, Good Capitalism Kapitalisme Baik, Kapitalisme Buruk dan 
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Akibatnya, dunia usaha lebih banyak memusatkan perhatiannya 

pada upaya untuk meraih keuntungan semata-mata, tanpa melihat 

konsumen adalah sebagai mitra bisnis (stake holder) yang juga 

mempunyai hak untuk hidup layak dan sejahtera. Di sinilah 

pentingnya negara harus “campur tangan” untuk memproteksi hak- 

 

                                                                                     
Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran, (Terjemahan Rahmi 
Yossinilayanti), Gramedia, Jakarta, 2010. Lihat juga Johan Norberg, 
Membela Kapitalisme Global, (Terjemahan Arpani), The Freedom Institute, 
Jakarta, 2001. Lihat juga David Harvey, Imperialisme Baru Genealogi dan 
Logika Kapitalisme Kontemporer, Resist Book, Yogyakarta, 2010. 
Bandingkan juga Ann Laura Stoler, Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk 
Perkebunan Sumatra, 1870-1979, KARSA, Yogyakarta, 2005. Lihat juga 
Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, Ekonomi (Sosialis) Pancasila Vs 
Kapitalisme Nilai-nilai Tradisional dan Non Tradisional Dalam Pancasila, 
Keluarga Besar Marhenisme, Yogyakarta, 2011. Lihat lebih lanjut 
Muhammad Yunus, Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru Yang Memihak 
Kaum Miskin, (Terjemahan Alex Tri Kantjono), Gramedia, Jakarta, 2011. 
Bandingkan juga Subcomandante Marcos, Atas dan Bawah : Topeng dan 
Keheningan Komunike-komunike Zapatista Melawan Neoliberalisme, Resist 
Book, Yogyakarta, 2005. Lihat juga M. Daniel Nafis, Indonesia Terjajah 
Kuasa Neoliberalisme Atas Daulat Rakyat, Inside Press, Jakarta, 2009. Lihat 
juga Syafaruddin Usman & Isnawita, Neoliberalisme Mengguncang 
Indonesia, Narasi, Yogyakarta, 2009. Lihat juga Budi Winarno, Melawan 
Gurita Neoliberalisme, Erlangga, Jakarta, 2010. Lihat juga Wim Dierckxsens, 
The Limits of Capitalism an Approach to Globalization Without 
Neoliberalism, Zed Books, New York, 2000. Lihat lebih lanjut Nanang Indra 
Kurniawan, Globalisasi dan Negara Kesejahteraan : Perspektif 
Institusionalisme, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 
Yogyakarta, 2009. Bandingkan juga  Paul Hirst & Grahame Thompson, 
Globalisasi Adalah Mitos, (Terjemahan P. Soemitro), Yayasan Obor 
Indonesia, Jakarta, 2001. Lihat juga Zain Maulana, Jerat Globalisasi 
Neoliberal Ancaman Bagi Negara Dunia Ketiga, Penerbit Biak, Yogyakarta, 
2010. 
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hak konsumen, yang dikenal sebagai perlindungan konsumen yang 

sejauh ini berada dalam posisi yang lemah. 

Dalam Undang-undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman ini masih banyak terdapat kelemahan terhadap 

pengaturan masalah yang berkaitan dengan perumahan dan masih 

banyak terdapat ketentuan yang tidak tuntas, dalam hal ini 

menyerahkan kembali kewenangan legislatif kepada eksekutif 

dalam mengatur masalah perumahan dan kawasan permukiman. 

Hal ini menunjukkan tidak siapnya pembentuk undang-undang 

dalam mengatur masalah yang berkaitan dengan perumahan dan 

kawasan permukiman dan seolah-olah pembentuk undang-undang 

lepas tangan dan menyerahkan kembali pengaturan perumahan ini 

kepada pemerintah. 

Dalam Pasal 34 Undang-undang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman ditentukan badan hukum yang melakukan 

pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan 

hunian berimbang. Yang dimaksud  hunian berimbang di sini adalah 

perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara 

berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah 

mewah. 

Pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah 

tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun. Pembangunan rumah 

dikembangkan    berdasarkan    tipologi,  ekologi,   budaya, dinamika  
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ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor 

keselamatan dan keamanan. 

Terhadap rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah 

susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat 

dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian 

pendahuluan jual beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan 

kepastian atas: 

a. status pemilikan tanah; 

b. hal yang diperjanjikan; 

c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; 

d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan 

e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh 

persen). 

Pemanfaatan perumahan di lingkungan hunian meliputi 

pemanfaatan rumah, pemanfaatan prasarana dan sarana 

perumahan; dan pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana 

dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 14/PUU-

X/2012 telah membatalkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-

undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman.    Dalam    Pasal 22 ayat (3)    menyatakan, “Luas lantai  
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rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 

(tigapuluh enam) meter persegi”. Permohonan ini diajukan oleh 

DPP APERSI karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat 

(1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

pertimbangannya menyatakan bahwa hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional 

bagi setiap warga negara Indonesia. Terkait dengan syarat 

keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat 

yang berpenghasilan rendah, menurut Mahkamah, Pasal 22 ayat (3) 

Undang-undang No.1 Tahun 2011, yang mengandung norma 

pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret berukuran 

paling sedikit 36 (tigapuluh enam) meter persegi, merupakan 

pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan 

oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang 

berpengasilan rendah.187 

 

                                       
       187 Terdapat perbedaan pendapat (dissenting opion) terhadap putusan 
MK tersebut dari Hakim Konstitusi Hamdan Zoelfa yang menyatakan 
bahwa pengabaian standar minimum rumah sehat adalah salah satu 
bentuk pelanggaran terhadap jaminan konstitusional bagi setiap orang 
untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat. Oleh karena itu, 
menurutnya ukuran rumah tinggal dan rumah deret yang ditentukan 
dalam Undang-undang No.1 Tahun 2011 yaitu 36 (tigapuluh enam) meter 
persegi sudah tepat.   
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