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Permainan (games) merupakan aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang
,mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan
sendiri atau bersama-sama (kelompok). Modernisasi telah membuat permainan
berkembang pesat dengan jenis-jenis yang semakin variatif, hingga permainan
tradisional kini telahtersingkir. Semakin canggihnya mainan tersebut tidak
menutup kemungkinan memiliki potensi bahaya baru bagi keselamatan dan
kesehatan anak-anak. Produk mainan yang membahayakan contohnya
adalahproduk yang mengandung timbal (plumbum). Berkaitan dengan hal
tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah
pengawasan terhadap peredaran mainan anak-anak yang membahayakan?, (2)
Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha/produsen mainan anak-anak terhadap
kerugian yang dialami oleh konsumen?, dan (3) Upaya hukum apa yang dapat
dilakukan atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari mainan anak-anak yang
membahayakan?.

Penelitian iniadalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat
melalui wawancara dengan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Bandar Lampung dan kuisioner yang dibagikan kepada Ibu-ibu
yang memiliki anak usia 0-10 Tahun, yaitu di desa Muhajirun, Natar, Lampung
Selatan. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka,
wawancara, dankuisioner. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan
data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Selanjutnya, data
dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat, dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertanggungjawab atas pengawasan
terhadap peredaran mainan anak-anak yang membahayakan. Adapun



tanggungjawab pelaku usaha/produsen terhadap kerugian yang dialami oleh
konsumen dapat berupa tuntutan pengembalian barang, penukaran barang yang
lebih baik mutunya, dan menuntut kembali harga pembelian. Dan upaya hukum
yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari
mainan anak-anak yang membahayakan dapat melalui 2 (dua) pilihan yaitu
melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam hal ini, BPSK Kota
Bandar Lampung sebagai mediator membantu menyelesaikan permasalahan yang
terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha/produsen di luar pengadilan.
Kendati pun aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak
dari bahaya mainan anak-anak ini sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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