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BAB  I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Belum memadainya ketentuan hukum yang melindungi kepentingan

konsumen di Indonesia menjadikan salah satu alasan pertimbangan di bentuknya

Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna melindungi hak-hak  konsumen yang

sering dirugikan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

konsumen1. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan

konsumen memproleh atau menentukan barang/atau jasa kebutuhunya serta

mempertahankan atau membela hak-haknya apabila di rugikan oleh  perilaku pelaku

usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut2.

Terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen seringkali menimbulkan

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.secara sederhana yang dimaksud

dengan sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar

konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha  yang memproduksi,

menjual, atau menyediakan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan

1Undang-Undang No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2Az Nasution., Aspek HukumPerlindungan Konsumen, Jurnal Teropong,Mei,2003
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hal 6-7.
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konsumen3. Menurut A.Z Nasution  sengketa konsumen adalah sengketa antara

konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum publik atau hukum privat)

tentang produk barang tertentu yang dikonsumsi konsumen,dan atau jasa yang

ditawarkan produsen ataupelaku usaha.4

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (selanjutnya di singkat UUPK), gugatan pelanggaran pelaku

usaha terhadap hak-hak konsumen dapat diajukan oleh konsumen atau ahli waris

kepada Pengadilan Negeri berdasarkan gugatan wan prestasi atau perbuatan melawan

hukum. Gugatan yang didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), seperti pasal 1243 KUHPerdata tentang

kerugian akibat ingkar janji atau wan prestasi sebagai dasar gugatan konsumen

kepada produsen/pelaku usaha yang di nilai melakukan wan prestasi atau berdasarkan

pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawaan hukum maupun berdasarkan

kelalaian pasal 1366 KUHPerdata.

Ketentuan materiil tersebut dipadukan dengan ketentuan formal hukum acara

perdata yang membebankan pihak penggugat untuk membuktikan kesalahan dan

kelalaian pihak tergugat, yaitu Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR (Heziene

Indonesische Reglement) kedua Pasal tersebut mengatur  hal yang sama :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak ,atau guna

menegakan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

3Sularsi., Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam Lika-
Liku Perjalanan Undang-Undangan Perlindungan Konsumen,Penerbit Arimbi Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia, tahun 2001, hal 84.

4Az Nasution, hukum perlindungan suatu pengantar, Penerbit Daya Widya, jakarta, 1999, hal
48
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menunjuk pada suatu peristiwa , diwajibkan membuktikan adanya hak atau

peristiwa tersebut”.

Ketentuan tersebut jika ditarik dalam sengketa konsumen memberikan beban

pembuktian kepada konsumen untuk membuktikan haknya, hal ini tentu

memberatkan konsumen mengingat keterbatasan konsumen dalam membuktikan ada

atau tidaknya kesalahan pelaku usaha. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan

kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. hal ini mengingat

tidak pahamnya konsumen atas mekanisme tuntutan ganti rugi dan rangkain

pembuktian yang rumit.

Keadaan tidak seimbang tersebut dapat dilihat  dalam kasus-kasus kerugian

konsumen akibat penggunaaan produk atau jasa, dengan dasar gugatan perbuatan

melawan hukum maka berarti bahwa pelaku usaha maupun konsumen dibebani

pembuktian. Dalam membuktikan adanya hak konsumen, maka berdasarkan pasal

1365  KUHPerdata, konsumen tersebut  harus membuktikan  adanya kesalahan

produsen yang mengakibatkan kerugianya, atau dengan kata lain konsumen harus

membuktikanya:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pelaku usaha

2. Adanya kesalahan pelaku usaha

3. Adanya kerugian konsumen

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dari pelaku

usaha dengan kerugian konsumen

Prinsip tanggung jawab pelaku usaha  dalam pasal tersebut adalah liability

base on fault dengan beban pembuktian yang memberatkan konsumen yang
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mengalami kerugian. Dimana pengugat baru akan memproleh ganti kerugian apabila

ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Sejalan dengan

yang di katakan oleh Inosenstius, bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdata belum

mampu memberikan perlindungan bagi konsumen yang maksimal bagi konsumen,

karena tuntutan tersebut tetap mendasarkan pada tiga faktor  yang menjadi titik lemah

prinsip tangggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dari perspektif

kepentingan konsumen, yaitu adanya unsur kesalahan, adanya hubungan kontrak, dan

beban pembuktian pada konsumen.5

Kesadaran untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen

dengan pelaku usaha melahirkan suatu konsep perlindungan konsumen. Adapun

perlindungan konsumen ini diterapkan dalam hukum yang khusus melakukan

perlindungan konsumen sehingga memberikan kepastian hukum terhadap konsumen

danmencegah tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha sehingga konsumen

dapat memanfaatkan barang dan atau jasa dengan aman dan mendapatkan keuntungan

secara maksimal.6 Menyadari akan hal tersebut pemberlakuan UUPK sebagai upaya

Pemerintah untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi para konsumen,

yaitu berupa pemberian perlindungan atas hak-hak dasar konsumen. Dengan

diberlakukanya UUPK, maka diharapkan  upaya perlindungan konsumen indonesia

lebih diperhatikan.

5Inosentius Samsul, PerlindunganKonsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab
Mutlak, Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal
138.

6Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar, cet 2,  Penerbit Diadit
Media , Jakarta, 2002, hal 23
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Setelah berlakunya UUPK  setiap konsumen yang mengalami kerugian akibat

mengkonsumsi barang atau jasa dari pelaku usaha dapat mengugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

usaha atau melalu peradilan umum7. Penyelesaian melalui melalui pengadilan

mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku  dalam hal ini

konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan

hukum, gugatan ingkar janji, atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang

menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Secara normatif dalam UUPK pelaku usaha bertanggung jawab memberikan

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.Ganti rugi

tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa

yangsejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau

pemberiansantunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku(Pasal 19 ayat1 dan 2 UUPK). Ketentuan ini merupakan upaya untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian dapat ditegaskan

apabila konsumen menderita kerugian sebagai akibat mengkonsumsi barang dan atau

jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, berhak untuk menuntut tanggung jawab

secara perdata kepada pelaku usaha atas kerugian yang timbul tersebut.

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak

memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 19  dapat digugat  melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau

7 Pasal 46 ayat (2) UUPK
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mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 23 UUPK. Ketentuan pada pasal 23 UUPK  berbeda  dengan

ketentuan dalam pasal 118 HIR ayat (1) yang menyatakan gugatan dari penggugat di

ajukan di pengadilan tempat tinggal dari tergugat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pembuktian yang berbeda dengan

ketentuan yang ada dalam KUHPerdata mengenai siapa yang harus membuktikan

unsur kesalahan  dalam gugatan ganti rugi diatur oleh UUPK pada Pasal 28 yang

berbunyi “;

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti

rugi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23

merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha”.

Keberhasilan gugatan konsumen untuk mendapat ganti kerugian dengan

adanyapembuktian dan pembuktian lawan yang diajukan oleh pelaku usaha dinilai

masih sangat lemah. Hal ini ini mendorong munculnya teori tanggung jawab product

liability dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).Product liability

adalah tanggung jawabsecara hukum dari orang atau badan hukum yang

menghasilkan produk (producer, manufacture) atau orang maupun badan hukum

yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut8. Secara historis, product

liability lahir karena ada ketidak seimbangan tanggung jawab antara produsen dan

konsumen, dimana produsen yang pada awalnya menerapkan strategi product

8Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit
Ghalia Indonesia,Bogor,2008, Hal. 65.
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oriented dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi consumer

oriented9.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK.Pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti atas kerusakan atau kerugian konsumen. Sedangkan, dalam Pasal

28 UUPK, pembuktian atas ada tidaknya unsurkesalahan menjadi beban pelaku

usaha. Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 27 UUPK, diberikan

pembatasan tanggung jawab dimana pelaku usaha dapat dibebaskan baik sebagian

maupun seluruhnya dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen jika

barang tersebut tidak diedarkan, cacat timbul di kemudian hari, dan diakibatkan oleh

kelalaian konsumen. Dari ketiga pasal tersebut, maka dapat disimpulkan UUPK

menganut tanggung jawab product liability.

Dalam UUPK terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha berbeda dengan

ketentuan dalam KUHPerdata dalam hal beban pembuktian unsur kesalahan  dalam

gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Berhasil

atau tidaknya pelaku usaha membuktikan bersalah atau tidaknya atas kerugian

konsumen, sangat menentukan bebas atau tidaknya pelaku usaha dari tanggung jawab

untuk membayar kerugian. Berdasarkan prinsip tersebut kedua belah pihak baik

konsumen maupun pelaku usaha terlindungi, dimana konsumen harus membuktikan

adanya kerugian akibat menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa yang

dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sedangkan pembuktian mengenai

9 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,Malang,Penerbit Sinar
Grafika, Malang , 2008, hal 100.
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ada tidaknya kesalahan pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian dari

konsumen merupakan beban pelaku usaha10.

Perbedaan antara prinsip-prinsip KUHPerdata dengan UUPK tersebut

menimbulkan pertentangan penerapan hukum manakala terjadi sengketa konsumen

yang di ajukan ke pengadilan. Terkait hal tersebut penulis hendak menganalis

keputusan hakim Pengadilan Negeri Tanggerang dalam putusan No.:/PDT.G/2010

/PN.TNG, gugatan antara Ir. Vovo Budiman sebagai pengugat dengan PT. Dinamika

Mitra Pratama (Penyedia  Jasa Perparkiran dengan nama “Best Parking”) sebagai

tergugat,terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam sengketa konsumen yang

diselesaikan di  badan peradilan.

Sengketa  yang bermula dari hilangnya mobil milik penggugat di area parkirr

yang dikelola secara profesional oleh tergugat. sebagai konsumen yang dirugikan

penggugat meminta pertanggung jawaban dari tergugat sebagai pihak yang

bertanggung jawab atas kehilangan mobil tersebut mengingat karcis parkir sebagai

tanda masuk kendaraan di area parkir yang di kelola oleh tergugat masih berada

ditangan penggugat. Atas kerugian yang timbul tersebut penggugat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang tempat kedudukan penggugat sebagai

konsumen.

Dasar hukum gugatan yang di ajukan penggugat adalah Pasal 1366

KUHPerdata dan UUPK Pasal 4 huruf (a), huruf (d), dan Pasal 4 huruf (h). Penggugat

mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana

10Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,hukum perlindungan konsumen”,PenerbitRajagrafindo
Persada, Jakarta, 2004 hal 169
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kelalaian tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Dalam gugatan

perbuatan melawan hukum seperti yang telah penulis uraikan diatas menimbulkan

kesulitan bagi pihak konsumen dalam membuktikan kesalahan dari pelaku usaha,

mengingat prinsip tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum adalah liabilty

base on fault, dimana dalam ketentuan KUHPerdata dalam mengajukan tedapat

prinsip siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ketentuan tentang

pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan suatu bagian yang penting  dan

menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan, karena

pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang

seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah  hanya karena tidak

mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya. Kepada pihak mana

ditetapkan beban pembuktian apabila timbul suatu perkara? keliru menetapkan beban

pembuktian dapat menimbulkan kerugian terhadap  pihak yang dibebani, dan

memberi keuntungan pada pihak yang lain.11

Putusan pada kasus tersebut gugatan yang diajukan oleh pengugat di kabulkan

sebagian oleh  oleh majelis hakim, dalam putusan Pengadilan Negeri Tanggerang

dalam gugatan sengketa konsumen di Pengadilan Negeri dengan dasar perbuatan

melawan hukum dengan unsur kelalaian berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata dan

pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPK  yang di ajukan oleh penggugat sebagai

dasar gugatanya, menjadi hal yang menarik menurut penulis ketika dalam putusan

nya majelis hakim  menerapakan prinsip-prinsip dalam UUPK yang berbeda dengan

11 Susanti nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara

Serta Kendala Implementasinya , Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hal 180
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Prinsip dalam KUHPerdata. Hal ini terlihat dalam hukum acara yang digunakan

adalah hukum acara dalam UUPK dan dalam pertimbangan hukumnya hakim

menerapkan UUPK yang berbeda dengan prinsip dalam KUHPerdata, sementara

dalam gugatannya penggugat mendalilkan perbuatan hukum pasal 1366 KUHPerdata

dan ketentuan dalam UUPK.

Putusan No.:300/PDT.G/2010 /PN.TNG menarik Penulis Analis mengingat

pada putusan yang ada sebelumya terlihat tidak konsistennya putusan Pengadilan

yang telah ada pada putusannya, dalam memeriksa sengketa antara tergugat yang

menempatkan diri sebagai konsumen dengan tergugat sebagai pelaku usaha.Putusan

Nomor: 27/Pdt.G/2010/PN.Dmk, majelis hakim menolak gugatan dari penggugat

karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam HIR, namun pada putusan lainnya yakni

Putusan No.385/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menolak gugatan penggugat

karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUPK.

Putusan Nomor: 27/Pdt .G/2010/PN.Dmk antara Kokok Hadyanto sebagai

penggugat melawan bengkel Daihatsu Astra International Semarang sebagai tergugat

I, dan bengkel Karya Zhirang Utama sebagai tergugat II. Dalam sengketa tersebut

penggugat mendalilkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan

melanggar ketentuan Pasal 15 dan 23 UUPK.Dalam mengajukan gugatannya

penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak di wilayah

hukum penggugat tinggal. Dalam putusannya sebelum masuk pada pokok perkara,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak mempertimbangkan terlebih dahulu surat

gugatan yang diajukan oleh penggugat, apakah gugatan yang diajukan oleh

penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan. Dalam
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pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak mendasarkan kepada

ketentuan dalam Pasal 118 HIR ayat (1) dan ayat (2). Majelis Hakim berpendapat

terdapat penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 118 ayat (1) jo ayat (2) HIR,

mengingat pengugat Putusan Pengadilan Negeri Demak pada kasus aquo, berbeda

dengan putusan Majelis Hakim dalam Putusan No.385/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst.

perkara antara Leo Junatan dan Ny. Trianawati sebagai penggugat melawan BMW

AG dan PT. Astra International Tbk sebagai tergugat. Dalam gugatanya yang

diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan pengadilan negeri

tempat kedudukan tergugat, penggugat menggugat BMW AG yang berkedudukan di

Jerman sebagai tergugat I, BMW Group Indonesia sebagai tegrugat II, dan PT.Astra

International Tbk sebagai tergugat III dengan dalil perbuatan melawan hukum.

Jawaban tergugat mendalilkan bahwa karena penggugat telah mengajukan tuntutan

pelanggaran UUPK disamping perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)

maka sesuai dengan  asas hukum lex specialis derogate legi generalis dan asas

hukum lex posteriori derogate legi priori, hukum yang berlaku dalam perkara ini

adalah UUPK.Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya

berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPerdata adala suatu aturan umum/generalis

dalam hal mengajukan gugatan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh tergugat, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8

Tahun 1999 adalah merupakan suatu aturan khusus/specialis yang mengatur

mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen bila terjadi suatu

suatu kesalahan atau suatu perbuatan melawan hukum dari pelaku usaha tersebut

terhadap konsumennya. Menurut majelis hakim dalam hal gugatan mengenai
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tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumennya, yang berlaku adalah

UUPK sebagai aturan khusus/spesialis (lex specialis derogate legi generalis).

Berdasarkan ketentuan dalam UUPK Pasal 23, maka gugatan harus diajukan ke

Pengadilan Negeri dimana konsumen/penggugat bertempat tinggal bukan ke

Pengadilan Negeri dimana salah satu tergugat bertempat tinggal sebagaimana diatur

dalam Pasal 118 (2) HIR, hal tersebut karena adanya aturan khusus (Pasal 23 UUPK)

yang didahulukan dari aturan-aturan umum (Pasal 118 ayat (2) HIR) lex specialis

derogate legi generali.

Berdasarkan putusan yang telah ada sebelumnya, dimana terdapat perbedaan

putusan terkait penerapan hukum atau norma yang harus diterapkan dalam gugatan

yang menyangkut pada ketentuan KUHPerdata dan UUPK, penulis tertarik

melakukan analisis Putusan No.300/PDT/G/2010/PN.TNG, dimana putusanya

majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang dalam pertimbanganya berdasarkan

ketentuan dalam UUPK yang berbeda dengan KUHPerdata dalam prinsip tanggung

jawabnya dan menerapkan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UUPK yang

berbeda pula dalam ketentuan dalam HIR terkait dengan kompetensi relatif

pengadilan.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut penulis tertarik menganalisis

penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada sengketa konsumen di

pengadilan dalam putusan NO. : 300/PDT.G/2010 /PN.TNG. gugatan antara Ir. Vovo

Budiman sebagai pengugat dengan PT. Dinamika Mitra Pratama (Penyedia  Jasa

Perparkiran dengan nama “BEST PARKING”)
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Bagaimana penerapan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen pada sengketa konsumendalam Putusan

No.300/PDT.G/2010 /PN.TNG?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah:

1. Mengetahui penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada

sengketa konsumen dalamPutusanNo.300/PDT.G/2010 /PN.TNG.

2. Mengetahui apakah hakim telah tepat dalam mempergunakan UUPK

dalam pertimbanganya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi

perkembanganilmu hukum, khususnya mengenai sengketa dalam

perlindungan konsumen

2. Secara Praktis
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Memberi masukan kepada para praktisi hukum, khususnya hakim,

jaksa, dan pengacara dalam rangka ketepatan penerapan asas dan

kaidah pada UUPK dalam kasus yang serupa di kemudian hari,

sehingga benar-benar terwujud apa yang dijadikan tujuan hukum,

yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum

normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.12Dalam hal ini

mengenai putusan hakim dalam peradilan perdata yang menerapkan UUPK

pada sengketa konsumen yang mendalilkan perbuatan melawan hukum pasal

1366 KUHPerdata

2. Jenis Pendekatan

Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian, penulis akan menggunakan tiga

pendekatan:

a. Pendekatan konsep (conseptual approach)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak

dari aturan hukum yang ada13.  Dalam penelitian ini, maka penulis

akan menggali putusan hakim dalam memutus perkara berdasarkan

12 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia
Publishing, Malang, 2006, hal 57

13Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan keenam, Penerbit Kencana Jakarta,
2010hal 137.
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UUPK berdasarkan

pandangan-pandangan tokoh-tokoh dan doktrin-doktrin hukum yang

berkembang dalam Ilmu Hukum

b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan perundang-undangan diperlukan karena yang menjadi

fokus penelitian ini yaitu pertimbangan putusan hakim dalam memutus

perkara.Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu

memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan14.

c. pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengancara melakukan telaah

terhadapkasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

yang tetap. Dalam hal ini Putusan NO: 300/PDT.G/2010 /PN.TNG

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier15.

a. Bahan Hukum Primer:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

3. Het Herziene Indonesian Reglement (HIR)

14Ibid, hal. 96.
15Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1995,  hal.39
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4. Putusan NO: 300/PDT/G/2010/PN.TNG

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks

yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan

hasil simposium yang relevan dengan isu penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang pengumpulan Bahan hukum yang dilakukan penulis adalah

melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan

menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan mengenai

perlindungan konsumen, karya ilmiah dari pakar-pakar dan buku-buku

literatur yang berkaitan dengan hukum Perdata dan perlindungan konsumen.

5. Teknik Analisis dan Penyajian Bahan Hukum

Penyajian bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif

yaitu setelah mendapatkan berbagai data dan informasi dari bahan hukum yang ada

maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian keterangan mengenai

penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada sengketa konsumen di

Pengadilan dalam putusan pengadilan yang dianalisis.

6. Satuan Amatan dan Satuan Analisis

Satuan amatan di penelitian ini ialah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan satuan

analisisnya ialah Putusan NO: 300/PDT.G/2010 /PN.TNG.


