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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1)

Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.1

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan

atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-

pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan

menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa

perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama

dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena

berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi

kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum

memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga

dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui

1Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),hlm. 595
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institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat

temporer atau sementara.2

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau

perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam

memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu

dengan:

a. Membuat peraturan (by giving regulation) bertujuan untuk:

1) Memberikan hak dan kewajiban;

2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.

b. Menegakkan peraturan (by law enforcement) melalui:

1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive)

terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;

2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran

UUPK, dengan mengenakan sanski pidana dan hukuman;

3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery;

remedy) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen.3 Berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan utama dalam

perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (law guarantee) dan

adanya kepastian hukum (law certanty). Tolak ukur adanya jaminan hukum

2Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan  Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar
Lampung: Universitas  Lampung, 2007),hlm. 30-31.

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen
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adalah adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan hak-hak

konsumen untuk digunakan terhadap perbuatan yang tidak atau kurang baik dari

perilaku usaha. Dengan adanya UUPK berarti hukum memberikan jaminan

terhadap hak-hak konsumen sebagai subyek hukum.

Ada lima asas perlindungan konsumen dalam UUPK, yaitu:4

1. Asas manfaat, yaitu penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan

pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil

maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan jaminan atas

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian,

dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum, yaitu agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum

dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,

serta negara menjamin kepastian hukum.

Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku

usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut, karena

dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Asas-asas

4Ibid.Pasal 2 UUPK.
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hukum dapat dibedakan pada dua tingkatan, yaitu asas-asas atau prinsip-prinsip

hukum umum (the general principle of law) dan asas-asas atau prinsip-prinsip

hukum khusus (the specilalis principle of law). Prinsip-prinsip hukum umum ini

berlaku umum pada seluruh bidang hukum dan biasanya merupakan asas tentang

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Algemene Bepalingen van

Wetgeving voor Indonesie5 (Peraturan Umum tentang Perundang-undangan untuk

Indonesia).

B. Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

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

atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument

itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer

adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan

penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok

mana pengguna tersebut.6 Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi

arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: “Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

5Staatsblad 1847,  No. 23 dalam Wahyu Sasongko. Op.Cit.hlm. 37
6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

22
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Unsur-unsur definisi konsumen:7

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus

sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya

menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut

natuurlijke persoon atau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). Hal

ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam

Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian

persoon diatas, dengan menyebutkan kata-kata “ orang-perseorangan atau

badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian

konsumen itu sebatas pada orang-perseorangan. Namun, konsumen harus

mencakup juga badan usaha dengan makan lebih luas daripada badan

hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai”

menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer).

Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan

tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak

serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak

selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk

memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan

hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual

(the privity of contract).

7Shidarta, HukumPerlindunganKonsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4-9
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c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/ atau jasa, sebagai pengganti

terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah

berkonotasi barang atau jasa.

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat

dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh

konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai,

dipergunakan, atau dimanfaatkan.”

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk

pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat”

menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus

lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus

(tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

d. Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia

di pasaran (Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK).

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup

Lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, dan mahkluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi

itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini
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tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, tetapi juga barang

dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan

keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan

tumbuhan.

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen

akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan

konsumen diberbagai negara, meskipun pada kenyataannya masih sulit

menetapkan batasan-batasan seperti itu.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh

karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain,

perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang

diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

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

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

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to informed)

3. Hak untuk memilih (the right to choice)

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

UUPK lahir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari perilaku

pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, namun masih ada saja pelaku

usaha yang sering kali tidak berorientasi pada konsumen dan memberikan
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ketidaktahuan konsumen mengenai hak-haknya yang sengaja ditutup-tutupi demi

memperoleh laba.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Undang-Undang Pelaku Usaha (UUPK) menggunakan istilah pelaku usaha. Istilah

ini memiliki abstraksi yang tinggi karena dapat mencakup berbagai istilah seperti

produsen (producer), pengusaha atau pebisnis (bussiness man), pedagang

(trader), eksportir, importir, penjual (seller), pedagang eceran (retailer), pembuat

barang-barang jadi atau pabrikan (manufacturer), penyedia jasa, perajin (crafter).

UUPK mengartikan 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-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.8

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha dalam UUPK meliputi lima aspek yang sesungguhnya,

merupakan hak-hak yang bersifat umum dan sudah menjadi standar. Hak-hak

pelaku usaha yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

8Pasal 1 Angka 3 UUPK
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2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen

yang beritikad tidak baik.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

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

hak pelaku usaha yang terdapat di luar UUPK juga berlaku, sebagai

konsekuensi logis dari UUPK yang merupakan peraturan payung.

Kewajiban pelaku usaha, meliputi pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh

konsumen, ditambah dengan kewajiban lainnya yang pada dasarnya untuk

melindungi kepentingan konsumen. Adapun kewajiban konsumen yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

yang berlaku.
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5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

C. Pengertian Anak, Mainan, dan Mainan Anak

1. Pengertian Anak

Anak (jamak:anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum

dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan

kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orangtua, orang dewasa

adalah anak dari orangtua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi, anak adalah periode pekembangan yang merentang dari masa

bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan

periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.9

Berdasarkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 ayat

(2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan

belas) tahun dan belum pernah menikah.”

9Ebta Setiawan, Pengertian Anak, http://kbbi.web.id/anak di unduh pada tanggal 18 Januari 2015
pukul 15.25 WIB
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2. PengertianMainan

Mainan (toy) merupakan suatu obyek untuk dimainkan (play). Bermain (play)

sendiri dapat diartikan sebagai interaksi dengan orang, hewan, atau barang

(mainan) dalam konteks pembelajaran (learning) atau rekreasi. Mainan (toy) dan

bermain (play) merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran mengenal

dunia dan tumbuh dewasa. Seorang anak menggunakan mainan untuk menemukan

identitas, membantu tubuh menjadi kuat, mempelajari sebab dan akibat,

mengembangkan hubungan, dan mempraktekkan kemampuan mereka. Mainan

lebih dari sekedar bersenang-senang, karena mainan dapat digunakan untuk

mempengaruhi aspek kehidupan.10

3. Mainan Anak-Anak

Mainan anak-anak bukanlah sekedar mainan belaka, mainan anak-anak

merupakan media pendidikan anak yang penting dalam melatih daya pikir

(kognitif), imajinasi, rasa seni, kontrol emosional, dan kepekaan atau tanggung

jawab sosial.11 Mainan anak-anak terbagi atas dua jenis berdasarkan jumlah

penggunanya yaitu permainan yang dimainkan sendirian (Solitary Kids Toys) dan

permainan bersama (Social Kids Toys). Kecerdasan Musikal, Intrapersonal, Visual

Spasial, Natural, Logika Matematika, Kinestetik Tubuh melalui

permainan Solitary Kids Toys seperti kotak musik, puzzle, gasing, dll. Kecerdasan

Moral dan Verbal Linguistik melalui permainan Social Kids Toys seperti

10http://www.google.com/url?q=http://keluargasehat.wordpress.com/2008/03/29/mainan-
anakdiunduhpada tanggal 23 November 2014 pukul. 17.45 WIB

11http://kesehatan.kompasiana.com/ibu-dan-anak/2012/06/30/mainan-anak-tradisional-dan-modern-
sebagai-media-pendidikan-anak-474488.html di unduh pada tanggal 18 Januari 2015 pukul 15.45 WIB
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congklak, kelereng, loncat karet, petak umpet, balap-balapan mobil dan

sebagainya.

Ada dua jenis permainan anak-anak yang dapat kita jumpai sampai saat ini, yaitu

mainan anak tradisional dan mainan anak modern. Namun, modernisasi telah

membuat permainan modern menjadi berkembang pesat dengan jenis-jenisnya

yang semakin variatif, hingga permainan tradisional kini telah tersingkir. Mainan

anak tradisional maupun modern, masing-masing memiliki kelebihan. Walaupun

perbedaan fungsinya dalam mendidik anak tidak terlalu jelas, namun pada

umumnya mainan anak tradisional melatih daya cipta (kreatifitas) dan

produktivitas anak, hal ini disebabkan sang anak harus mencari ide sendiri,

mencari bahan-bahan dan merakitnya sendiri, misalnya dalam membuat mobil-

mobilan dari barang-barang bekas atau alamiah misalnya kaleng susu, batang

pisang, bambu dan buah-buahan.Sedangkan mainan anak modern secara umum

melatih daya inovasi, modifikasi dan kemampuan operasional, misalnya

permainan mobil balapradio control, robot-robotan, boneka-boneka. Dimana anak

dapat memodifikasi mobilnya sehingga lebih kencang larinya, merakit robot-

robotannya, memilih pakaian bonekanya yang sesuai untuk acara-acara imajiner

sang anak, dan seterusnya.

D. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

Beragam mainan anak muncul dipasaran karena harganya yang relatif murah.

YLKI melakukan pengujian beberapa macam mainan edukasi yang dibeli di

beberapa tempat penjualan mainan. Seperti pasar mainan dan mal. Dari hasil

pengujian, ditemukan produk mainan yang mengandung zat-zatkimiaberbahaya
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bagi kesehatan, sebut saja: timbal (Pb), mercuri (Hg), cadmium (Cd), danchromim

(Cr).12 Tampilan fisikmainan yang tidak aman untuk anak-anak, cat yang mudah

terkelupas, bau dan warna cat yang sangat mencolok, serta kurangnya informasi

yang jelas dalam kemasan mainan edukasi ini. Produk mainan dari China yang di

eksporke Amerika seperti Playsoft, mobil-mobilan, alat musik, dan gambar

terpaksa ditarik dari pasar karena terindikasi tingginya kandungan timbale dalam

cat. Akibat dari penggunaan bahan berbahaya dapat menghambat pertumbuhan

anak dan penyakit lainnya seperti kanker.

Ada 3 parameter pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mainan secara wajib

antaralain13: Pertama soal standar flatat yaitu kurang dari atau sama dengan

0,1%. Flatat adalah bahan kimia yang banyak ditambahkan ke dalam bahan

plastik untuk meningkatkan kelenturan. Kedua tak boleh menggunakan bahan

pewarna non azo. Ketiga formaldehida (formalin) maksimal 20 ppm.

Perusahaan yang memproduksi mainan wajib memenuhi dan menerapkan SNI,

dengan memiliki sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT-SNI) dan

membubuhkan tanda SNI di setiap produk.Berikutiniadalahprodukmainan yang

wajib SNI:

1. Baby Walker dari logam dan plastik

2. Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal, dan mainan beroda, kereta boneka

3. Boneka, bagian dan aksesorisnya

12http://www.bsn.go.id/uploads/download/SNI_Mainan_Anak_(Pak_Ricard)4.pdf di unduh pada
tanggal 18 Januari 2015 pukul 15.57 WIB

13Peraturan Menteri Perindustrian No 24/M-IND/PER/4/2013 tentang pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia mainan secara wajib
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E. Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen perlu diawasi dengan

seksama, karena melalui pengawasan akan dapat diketahui adakah penyimpangan

dalam pelaksanaan perlindungan konsumen atau pengawasan untuk melihat

penerapan dan penegakan ketentuan UUPK apakah sudah berada dan berjalan

pada jalur yang benar (on the right track) sesuai dengan tujuan perlindungan

konsumen atau tidak.

Pengawasan secara sederhana dapat dirumuskan segala usaha atau kegiatan untuk

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan obyek

yang diperiksa. Pengawasan pada umumnya, dapat dibedakan berdasarkan

tahapan dan tujuannya:

1. Pengawasan sebelum pelaksanaan atau masih dalam perencanaan, tujuannya

untuk pencegahan (preventif);

2. Pengawasan selama atau sedang proses berlangsung, tujuannya untuk

perbaikan dan pemulihan (kuratif);

3. Pengawasan setelah pekerjaan atau kegiatan selesai dilakukan atau

dilaksanakan (post actum), tujuannya untuk penanggulangan dan

pemberantasan (represif).

Pengawasan dapat dilakukan sejak dini pada saat tahap permohonan perizinan

yang merupakan pengawasan awal sebelum pelaku usaha menjalankan bisnis atau

melakukan usahanya (preprocess). Berikutnya, tahap produksi yaitu di mana

pelaku usaha dapat menjalankan proses produksi. Dalam tahap produksi dapat

dilakukan pengawasan selama proses produksi sedang berlangsung (inprocess),
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misal dengan mengamati metode dan perlakuan dalam proses produksi. Akhirnya,

pengawasan atas pemasaran hasil produksi (endprocess) di pasar atau masyarakat.

Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UUPK dengan tegas mengatur bahwa pemerintah

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan

penerapan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.Pengawasan

oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait, dalam

hal ini adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang

tugasnya.Kementerian yang menjadi leading sector perlindungan konsumen

adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia.14

Pasal 9 PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yaitu15:

1. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang

beredar di pasar;

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara

penelitian, pengujian, dan atau survei;

3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan

barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang

disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kebiasaan dalam praktik dunia usaha, dan

4. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat

disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan

menteri teknis.

14Wahyu Sasongko. Op.Cit. hlm.120-124
15Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yan Menyesatkan (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 168
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F. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Arti tanggung jawab dalam kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam

beberapa padanan kata, yaitu liability, responsibility, dan accountability.Kamus

Oxford mengartikan (1) Liability: the state of being liable. (2) Responsibility:

being responsible, being accountable. (3) Accountability: responsible. Kamus

Inggris-Indonesia mengartikan liability adalah pertanggungjawaban,16 sedangkan

responsibility adalah pertanggunganjawab, tanggung jawab,17 dan accountability

adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai

pertanggungjawab.18

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah liability,

responsibility, dan accountability dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti,

yaitu tanggung jawab. Dalam hukum perdata diatur tentang perbuatan melawan

hukum, yaitu Pasal 1365 KUHPdt yang menentukan bahwa: “Tiap perbuatan

melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut.”

Unsur-unsur dari ketentuan Pasal tersebut adalah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

2. Harus ada kesalahan;

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

16John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1982),
hlm. 356

17Ibid, hlm. 481
18Ibid, hlm. 7
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4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Namun unsur-unsur tersebut bersifat komulatif, sehingga jika ada satu syarat tidak

terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan

melawan hukum.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai perlindungan terhadap anak dari bahaya

mainan anak-anak ditinjau dari UUPK adalah sebagai berikut:

Produsen Mainan

Produk Mainan

Pistol, Mobil-mobilan,
Bola, dll.

Aman Bahaya

Pedagang, Penjual,
Distributor

Pasar, Mall, PKL

Konsumen

Pengawasan

BPOM,
Perindag,
Masyarakat.

P
e
r
l
i
n
d
u
n
g
a
n

H
u
k
u
m
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Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat dijelaskan bahwasannya produsen

mainan anak-anak mengeluarkan produk mainan seperti pistol, mobil-mobilan,

bola dan lain sebagainya. Pedagang, Penjual, dan Distributor yang menjual

mainan anak-anak merupakan pelaku usaha. Mainan anak-anak yang di jual oleh

pelaku usaha diedarkan di pasaran.Masyarakat yang membeli mainan anak-anak

di pasaran merupakan konsumen dan memperoleh perlindungan hukum

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sesuai dengan permasalahan ini, maka terdapat tanggungjawab hukum dari para

pelaku usaha baik produsen mainan anak-anak maupun pedagang, penjual, dan

distributor atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari produk mainan yang

dijualnya.Selain itu, diperlukannya pengawasan dari BPOM, Deperindag, dan

Masyarakat terhadap para pelaku usaha dalam memproduksi dan mengeluarkan

barang dagangannya.


