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BAB 2

PEMBAHASAN

Sesuai dengan judul bab ini, Penulis hendak menguraikan tentang dua hal,

yakni: Pertama, tinjauan pustaka, yang di dalamnya dibahas mengenai penyelesaian

perkara perlindungan konsumen, pertanggungjawaban secara perdata, dan hakikat

atau tinjauan hukum mengenai sengketa konsumen. Dan kedua, hasil penelitian

Penulis dan analisis.

A. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka Penulis akan membahaspenyelesaian perkara

perlindungan konsumen berdasarkan UUPK dan Penyelesaian sengketa konsumen di

pengadilan, dan Prinsip tanggung Jawab yaitupertanggungjawaban secara perdata

menurut KUHPerdata dan UUPK, dan tinjauan Tujuan Hukum Serta yang

terakhir,hakikat hukum mengenai sengketa konsumen.

1. Penyelesaian Perkara Perlindungan Konsumen

UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian,

yaitu:

a) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dapat dilakukan dengan 2

(dua) cara: yaitu yang dilakukan secara damai oleh para pihak sendiri, dan

penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK
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dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase;

dan

b) Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.16

a. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

1) Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat

(2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai

oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui

pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak

bertentangan dengan UUPK.Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan

bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh

kedua belah pihak yang bersengketa.Dari penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK, dapat

diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya

hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang

bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka

melalui BPSK atau peradilan.17

2) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK)

16 Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat
pelaku usaha melalui lembaga BPSK atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum.

17Susanti Adi Nugroho,Op.Cit., hal99.
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Pemerintah membentuk suatu badan baru, yakniBadan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK), untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Dengan adanya BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan

secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan dalam

tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, BPSK wajib memberikan

putusannya.18 Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan

yang sangat sederhana.19 Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan

masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya, maupun oleh

ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya

dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit,

meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa, atau warga negara asing.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada

sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen ataudi kota/kabupaten

terdekat dengan domisili konsumen.20

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau

18 Pasal 55 UUPK.
19 Yusuf Shofie dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai

Persoalan Mendasar BPSK, Piramedia, Jakarta, 2004, hlmn., 17. Dijelaskan lebih lanjut oleh Aman
Sinaga, proses penyelesaian sengketa di BPSK adalah sangat sederhana karena di BPSK hanya dikenal
surat pengaduan konsumen dan jawaban pelaku usaha, kecuali untuk sengketa yang diselesaiakan
dengan cara arbitrase pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengajukan pembuktian.
Kesederhanaan proses tersebut paling menonjol dapat dilihat jika sengketa konsumen diselesaikan
dengan cara konsiliasi atau mediasi. Lihat Aman Sinaga, BPSK Tempat Menyelesaikan Sengketa
Konsumen dengan Cepat dan Sederhana, Media Indonesia, 27 Agustus 2004, sumber kumpulan
kliping Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dapat dibaca dalam Susanti Adi Nugroho, Loc. Cit.

20Ibid., hal, 100.
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mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian

yang diderita oleh konsumen.21 Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini

didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut

terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan

tertulis yang menyatakan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah

merugikan konsumen tersebut.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan

secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (win-win

solution). Menurut Leo Kanowitz, penyelesaian sengketa di luar pengadilan

mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling

kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks.22

Faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan sengketa di luar

pengadilan juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu:23

a) Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan wajib

dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;

b) Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau pihak ketiga;

c) Apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau tidak formal;

d) Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri

yang tampil;

21 Penjelasan Pasal 47 UUPK.
22 Leo Kanowitz, Alternative Dispute Resolution, St. Paul Minnesota USA, West Publishing

Co., 1985, hlmn., 6. Dapat dibaca dalam Susanti Adi Nugroho, Loc. Cit.
23Ibid., hal., 100.
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e) Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada

kriteria lain; dan

f) Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.

Selanjutnya, dikemukakan bahwa tidak semua model penyelesaian sengketa di

luar pengadilan/alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian

sengketa alternatif yang baik setidak-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip

sebagai berikut:24

a) Haruslah efisien dari segi waktu;

b) Haruslah hemat biaya;

c) Haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya jangan terlalu

jauh;

d) Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;

e) Haruslah menghasilkan putusan yang adil dan jujur;

f) Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di

masyarakat dan para pihak yang bersengketa;

g) Putusannya harus final dan mengikat;

h) Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi; dan

i) Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana

penyelesaian sengketa dilaksanakan.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam UU No. 8

Tahun 1999 jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas

24 Leo Kanowitz, Ibid., hlmn., 14. Dapat dibaca dalam Susanti Adi Nugroho, Op. Cit.,
hlmn., 101.
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dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya

pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.

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.25

b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi

Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau para

pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian, maka para pihak dapat

menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan, dengan cara:

1) Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum

perdata dan dapat digunakan prosedur:26

a) Gugatan perdata konvensional;

b) Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (class action);

c) Gugatan atau hak gugat LSM/Or-Nop (legal standing); dan

d) Gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait.

2) Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana; dan

3) Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrumen hukum tata usaha

negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materiil.

25 Pasal 45 ayat (4) UUPK.
26 Pasal 46 ayat (2) UUPK: Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
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Namun, dalam penelitian ini Penulis hanya akan membahas

tentangpenyelesaian sengketa konsumen secara perdata.

Pada dasarnya, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku

usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan

umum.27Dengan memperhatikan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen

melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

Jadi dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri,

dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan

mengajukan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum,

wanprestasi, atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera,

kematian, atau kerugian bagi konsumen.28

Gugatan perdata ini diajukan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan

konsumen. Dengan berlakunya UUPK,29 maka konsumen yang akan mengajukan

gugatan kepada pelaku usaha, tidak mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di

tempat kedudukan pelaku usaha yang menjadi tergugat, sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 118 HIR, tetapi diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan

konsumen sebagai penggugat.30

27 Pasal 45 ayat (1) UUPK.
28 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang

paling lama dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik
maupun yang bersifat privat. Untuk sengketa yang lebih menekankan pada kepastian hukum metode
penyelesaian yang tepat adalah litigasi. Tetapi jika menekankan pada membina hubungan baik
terutama hubungan bisnis, metode penyelesaian yang tepat adalah konsiliasi atau mediasi. Dapat
dibaca dalam Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlmn., 127.

29 Pasal 23 UUPK.
30 Susanti Adi Nugroho, Loc. Cit.
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Dengan berlakunya UUPK, ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 45 UUPK ini

merupakan lex specialis terhadap HIR atau RBg. Sesuai dengan adagium: “lex

specialis derogat lex generalis”, yang berarti ketentuan khusus menyimpangkan

ketentuan umum, maka ketentuan Pasal 23jo. Pasal 45 UUPK adalah ketentuan acara

yang harus diterapkan dalam rangka pengajuan gugatan oleh konsumen kepada

pelaku usaha.Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, dapat diajukan banding

dan kemudian kasasi, sebagaimana perkara perdata biasa.

Pada umumnya, proses penyelesaian sengketa melalui litigasi kurang disukai
oleh konsumen karena:31

a) Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (waste of time).
Proses pemeriksaan bersifat sangat formal (formalistic) dan teknis
(technically). Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering
mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga
membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dalam sengketa bisnis, dituntut
suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat
informal procedure;

b) Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi dikaitkan
dengan lamanya penyelesaian sengketa. Semakin lama penyelesaian suatu
perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang berperkara di
pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu, dan pikiran
(litigation paralize people);

c) Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif
(unresponsive) dalam menyelesaikan perkara. Hal itu disebabkan, karena
pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta
kebutuhan para pihak yang berperkara dan masyarakat menganggap
pengadilan sering tidak berlaku secara adil (unfair);

d) Sering putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan
memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada
pihak yang merasa menang dan kalah (win-lose), di mana dengan adanya
perasaan menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada
salah satu pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan,
dan kebencian. Di samping itu, ada putusan pengadilan yang membingungkan
dan tidak memberi kepastian hukum (uncertainly) serta sulit untuk
diprediksikan (unpredictable); dan

31 Albert Fiadjoe, Alternative Dispute Resolution a Developing World Perspective,
Cavendish Publishing Limited, 2004, hlmn., 66-68. Susanti Adi Nugroho, ibid.
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e) Kemampuan hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya
memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan di bidang
hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau
perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.
Pendapat ini sejalan dengan pendapat Edwoud H. Hondius yang dikutip oleh

Dato’ Dr. S. Sothi Rachagan, tentang kendala-kendala yang dihadapi konsumen

dalam menuntut ganti kerugian melalui pengadilan adalah:32

“The obstacles consumer’s face when seeking redress before the courts:
First, going to the court may be (1) expensive. There are (a) court fees to
be paid; (b) the citizen has to bear his own costs: taking a day off to
attend the process, traveling to court etc; (c) there are the costs of
retaining counsel; (d) there is a risk of losing the case and having to pay
the other party’s (and one’s own attorney’s) costs; (e) there also are the
costs of expert testimony or witnesses. This is aggravated by the fact that
many consumer complaints are of minor financial importance. In such
cases the risks involved do not warrant instituting proceedings.
Secondly, going to court is (2) time consuming. This is due mainly to the
(a) overload in the courts; and (b) written procedures, which many
jurisdictions may drag on and on. The (c) possibility of appeal threatens
to prolong the procedure still longer. A third drawback of traditional
court procedure is of (3) a pshycological nature. Elements such as a court
being also competent in criminal matters, sitting in robes and wigs, using
archaic language and customs, may be brought together under this
heading, the fourth drawback is (4) the individual nature of civil
procedure. Traditional procedure simply is not geared to the institution of
mass procedure in case of mass disaster.
Finally, it is argued (5) that in court adjudication rather than mediation
or conciliation is arrived at.”

Gugatan pelanggaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen melalui

pengadilan negeri, dengan menggunakan instrumen hukum acara perdata

(konvensional), dilakukan oleh seorang konsumen atau lebih atau ahli warisnya.Pasal

46 ayat (1) butir a UUPK ini, tidak menegasikan instrumen hukum tersebut, betapa

32 Edwoud H. Hondius, Consumer Redress Shemes, An Outline, Consum. L. J., 1995,
hlmn., 2-3, seperti disadur oleh Dato’ Dr. S. Sothi Rachagan dalam Alternative Dispute Resolution
Mechanisms, Creteria for Appraising Efficacy, hlmn., 1. Makalah pada Asia Pasific Consumer Law.
Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlmn., 129.
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pun lemahnya instrumen hukum itu ditinjau dari segi perlindungan hukum terhadap

konsumen. Dalam hukum acara perdata konvensional dikenal siapa yang

mendalilkan, ia yang harus membuktikan.

Masuknya sengketa konsumen ke pengadilan negeri berdasarkan keaktifan

salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, dalam hal ini pelaku usaha atau

konsumen. Konsumen dapat berinisiatif mengajukan gugatan wanprestasi atau

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap pelaku usaha atas

pelanggaran norma-norma UUPK. Sebaliknya, pelaku usaha tidak diperkenankan

menggugat konsumen atau mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan merujuk

pada pelanggaran konsumen atas norma-norma UUPK, kecuali menyangkut

pelanggaran hak-hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPK.33

Karena banyaknya kasus ketidakadilan yang dialami oleh konsumen yang

pada umumnya pada posisi yang lemah, dan hukum acara perdata HIR/RBg tidak lagi

sepenuhnya mampu menampung perkembangan-perkembangan tuntutan keadilan dan

masyarakat pencari keadilan, maka UUPK telah menerobos prinsip-prinsip hukum

perdata konvensional, yang sangat dipegang teguh para ahli hukum dan praktisi

hukum di Indonesia.

UUPK membawa perbaikan, berupa pembaruan yang selama ini menghambat

penyelesaian sengketa konsumen dengan mengedepankan alternatif penyelesaian

sengketa yang sama sekali baru bagi penegakan hukum di Indonesia, yakni

dimungkinkannya gugatan perwakilan kelompok/class action, hak gugat Lembaga

Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Non-Pemerintah lain (legal standing), dan

33Ibid.,hal 130.
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gugatan yang diajukan oleh pemerintah atau instansi yang terkait terhadap pelaku

usaha.34 Meskipun ketiga jenis gugatan tersebut secara prinsip berbeda, tetapi dalam

praktik pelaksanaannya seringkali rancu, karena kurangnya pemahaman bagi

pelaksana-pelaksananya, di samping belum adanya peraturan pemerintah yang

mengaturnya.35

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum

Tanggung jawab merupakan istilah yang sangat penting dalam hukum

perlindungan konsumen, dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan

kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa

jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.36 Secara umum

Penulis akan menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yang dapat

dibedakan sebagai berikut:

1.Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (liability based on

fault)

Prinsip tangung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau

liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam

hukum pidana dan perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, 1367, prinsip ini

dipegang secara teguh.37

Prinsip ini menyatakan bahwa, seseorang baru dapat dimintakan

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

34 Pasal 46 ayat (1) butir b, c, dan d, sertaPasal 46 ayat (2) UUPK.
35Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlmn., 131.
36 Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2000

(selanjutnya disingkat Shidarta I ), hal., 59.
37 Ibid., hal., 59-61.
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dilakukannya.Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai

perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur

pokok, yaitu:

a) Adanya perbuatan ;

b) Perbuatan tersebut melawan hukum;

c) Adanya kesalahan;

d) Adanya kerugian; dan

e) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud dengan unsur kesalahan adalah unsur yang bertentangan

dengan hukum.Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan

undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.38

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab

Dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (presumption of

liability principle) tergugat dianggap  selalu bertanggungjawab sampai ia

dapat membuktikan ia tidak bersalah, beban pembuktian ada pada tergugat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sistem pembuktian yang

digunakan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 19, 22, dan 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sistem

pembuktian terbalik (Pasal 28 UUPK).

38Kristiyanti, Op. Cit., hal., 93.
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Dasar pemikiran teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang

dianggap bersalah,sampai yang bersangkutan dapat membuktikan

sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan praduga tidak bersalah yang

dikenal dalam hukum. Di dalam praktik, dalam penerapan sistem beban

pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

pelaku usaha harus membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, sedangkan

konsumen harus membuktikan adanya unsur kerugian akibat mengkonsumsi

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang menjadi

beban pembuktian dalam prinsip ini adalah tidak adanya unsur kesalahan,

bukan tidak adanya unsur kerugian yang dialami oleh konsumen.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab

Prinsip dari praduga untuk tidak  selalu bertanggungjawab merupakan

kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip

praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (presumption non liability

priciple) hanya dikenal dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas, dan

pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.39

Penerapan prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab dapat

dilihat dalam hukum pengangkutan dimana kehilangan dan kerusakan pada

bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi  oleh

penumpang  (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam

39Shidarta, Op. Cit., hal., 62-63.
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hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta

pertanggungjawabannya

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan

prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Walaupun beberapa ahli

yang membedakan kedua terminologi tersebut.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung

jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

Tetapi ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan  untuk

dibebaskan dari tanggung jawab seperti keadaan force majeure.40 Berbeda

dengan absolute liability yang merupakan prinsip tanggung jawab tanpa

kesalahan dan tidak ada pengecualian.41 Tanggung jawab mutlak pertama

kali diintrodusir dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya

diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 88 UU PPLH ini

disebutkan secara tegas mengenai konsep strict liability.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen

secara umum digunakan untuk ‘menjerat pelaku usaha’, khususnya

40Secara umum, peristiwa force majeure sering dikaitkan dengan suatu kejadian yang oleh
kekuatan yang lebih besar biasanya berupa gempa bumi, banjir, gunung meletus (acts of God), perang,
kerusuhan, tindakan pemerintah, tindakan teroris, dan lain-lain yang menghalangi pihak untuk
berprestasi terkait suatu perjanjian.

41 Krisyanti, Op. Cit., hal., 96.
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produsen barang yang memasarkan produknya, yang merugikan konsumen.

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability.42

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability

principle). Prinsip ini yang biasa merugikan konsumen dimana pelaku usaha

sering menentukan klausul yang menetapkan maksimal tanggungjawabnya

secara sepihak.

3. Dasar Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokan

menjadi dua yaitu tanggung jawab atas dasar   kontraktual, dan tanggung jawab

perbuatan melawan hukum.

1) Tanggung Jawab Kontraktual

Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual.

Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yangmenimbulkan hak dan

kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak

melakukan kewajibanya dan kerenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak

yang dirugikan dapat menggugat dengan dalil wanprestasi43.

42Ibid., hal., 97.
43Rosa Agustina,“Hukum Perikatan (Law Obligations)”, Penerbit Pustaka Laras, Denpasar,

2012, hal 4.
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Konsekuensi dari wanprestasinya debitur adalah keharusan bagi  debitur untuk

membayar untuk membayar ganti rugi. Dengan adanya wanprestasi salah satu

pihak,pihak yang lainya dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan

perjanjian.

Ganti kerugian yang di peroleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat

tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban

atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk

wanprestasi dapat berupa:44

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi

c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Dalam tanggung jawab berdasarkan ada nya wanprestasi kewajiban

untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada penerapan klausula dalam

perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara

sukarela tunduk berdasarkan perjanjianya.45 Dengan demikian, bukan undang-undang

yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti

kerugian yang harus dibayarkan, tetapi pihak-pihak yang  menentukan syarat-

syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan perjanjian yang

mengikat para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak yang terikat dalam

perjanjian tersebut.

44Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan
undang-undang) ,. Penerbit Mandar Maju, bandung,1994 hal 11.

45Ahmadi miru, op.cit., hal 129
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2) Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum secara normatif merujuk pada ketentuan pasal

1365  KUHPerdata. Perumusan norma pada ketentuan pasal 1365 KUHperdata lebih

merupakan struktur norma daripada substansi ketentuaan hukum yang sudah lengkap,

oleh karena substansi ketentuan pasal 1365 KUHperdata senantiasa memerlukan

materilisasi di luar KUHperdata.46 Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III

tentang perikatan, perbuatan melawan hukum indonesia berasal dari eropa kontinental

diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdata.Pasal-pasal tersebut

mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa tiap putusan perbuatan melawan

hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang

melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Perngertian melawan

hukum pada awalnya mengandung mengandung pengertian legisme.47 Pengertian

yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang

bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang, yang berarti

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sama dengan perbuatan melawan

undang-undang (onwetmatigedaad). Aliranbermula dari kasus Arrest Hoge

Raadjanuari 1905 dalam perkara Singer Naaimachin. Perkara yang bermula dari

seorang pedagang yang menjual mesin jahit merek “Singer” yang telah

46Agustina, Op.Cit., hal 6
47Cara pandang aliran legisme adalah bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang

Maksudnya diluar undang-undang tidak ada hukum
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disempurnakan padahal mesin itu sama sekali bukan produk dari singer. Kata-kata

“Singer” ditulis dengan huruf-huruf yang besar, sedang kata-kata yang lain ditulis

kecil-kecil sehingga sepintas yang terbaca adalah “singer”. Ketiika hal itu digugat,

Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah tindakan melawan

hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan

tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum48.

Pandangan legistis tersebut berubah pada tahun 1919  dengan putusan Hoge

Raad pada 31 januari 1919 pada perkara Lindenbauum vs Cohen yang dikenal sebagai

Drukkers Areest, dalam perkara ini Cohen memanfaatkan seorang pengusaha

percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindendbauum memberikan kopi-

kopi pesanan dari pelangganya . cohen yang memanfaatkan informasi tersebut  dan

menyebabkan kerugian bagi Lindenbauum karena pelanngannya berpindah ke Cohen.

Lindenbauum menggugat Cohen untuk membayar kerugian kepada Lindenbauu.

Gugatan tersebut dikabulakn oleh pengadilan negeri (recthbank), namun pengadilan

tinggi (Hof) mebatalkan putusan pengadilan negeri dengan pertimbangan, bahwa

walaupun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

undang-undang yaitu melanggar kewajiban hukum, namun bagi cohen tidak tidak

berlaku karena undang-undang tidak secara melarang dengan tegas bahwa perbuatan

mencuri informasi adalah melawan hukum. Hoge Raad membatalkan putusan Hof

dengan dasar pertimbangan bahwa dakam keputusan pengadilan tinggi makan tentang

perbuatan melawan hukum dlipandang secara sempit dengan hanya melihat sehingga

48. Ibid, hal 7
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perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang secara langsung dengan tegas diatur

dalam undang-undang, sehingga perbuatan yang  yang tidak dilarang oleh undang-

undangwalaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan dan kepatutan

yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan

hukum.

Dengan keputusan Arest tersebut maka perbuatan melawan hukum yang

sebelumnya di identikan dengan perbuatan yang  melanggar undang-undang dan

kewajiab hukum si pelaku,maka setelah putusan tersebut perbuata melwan hukum

dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentang dengan kewajiban hukum si

pembuat, berlawanaan dengan kesusilaan,  berlwanan dengan sikap kehati-hatian

yang seharunya dimiliki dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang

lain.

Dalam tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan

hukum berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang

lahir dari perjanjian (jika terjadi wanprestasi). Tuntutan ganti kerugian dapat

dilakukan oleh pihak yang dirugikan walaupun tidak ada hubungan perjanjian. Untuk

dapat memenuhi ganti kerugian, kerugian yang timbul merupakan akibat dari

perbuatan melawan hukum. Unsur yang harus di penuhi dalam tuntutan perbuatan

melawan hukum berdasarkan ketentuan 1365 KUHPerdata adalah :

1) Adanya perbuatan

Perbuatan sebagai unsur dalamketentuan pasal 1365 KUHPerdata

digolongkan kedalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan
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kesengajaan ( dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupaak kelalaian

( pasif/tidak berniat melakukan)49

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan pada unsur pertama  memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum

apabila  memenuhi ketentuan :

a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

c. Bertentangan dengan kesusilan

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian50.

3) Ada Kesalahan

Ketentuan dalam pasal 1365 mensyaratkan agar pada pelaku haruslah

mengandung kesalah (schuldement) dalam melaksanakan perbuatan.Dengan

adanya unsur kesalahan dalam pasal 1365  KUHPerdata  menekan bahwa

pelaku perbuatan melwan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian

yang ditimbulkan apabilaperbuatan tersebut dipersalahkan padanya. Suatu

tindakan mengandung dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan

sehingga dapat dimintyakan tanggung jawabnya secara hukum apabila

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Ada unsur kesengajaan

49 Ibid , hal 8
50Ibid,  hal 8
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b. Ada unsur kelalaian.

c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (recthvaardigingsground)

sepeerti keadaan overmacth, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4) Kerugian

Adanya kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan  pasal 1365.

KUHperdata. Kerugian dalam tuntutan perbuatan melawan  hukum tidak

hanya dapat menuntut kerugian materiil namun dapat pula kerugian

imaterial.

5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian

yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan dapat dinyatakan

sebagai perbuatan melawan hukum. Pada unsur ini kerugian yang diderita

oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku bukanoleh perbuatan lain51.

4. Pertanggungjawaban Dalam UUPK

Dalam UUPK Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, mengatur

mengenai tanggung jawab perdata dari pelaku usaha terhadap konsumennya. Menurut

Pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha ialah memberikan ganti rugi kepada

konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau mengonsumsi barang atau

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

Ganti rugi tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dapat pula

51Ibid, hal 11
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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.52

Pelaku usaha yang menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami

oleh konsumen yang mengalami kerugian akiibat mengkonsumsi barang da atau jasa

yang di perdagangkan oleh pelaku usaha yang dimaksud pada pasal 19 UUPK dapat

digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau melalui badan peradilan

di temmpat kedudukan konsumen53.

Ketentuan lanjutan yang relevan dan signifikan dengan Pasal 23 UUPK

adalah rumusan Pasal 28yangberbunyi sebagai berikut:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahandalam gugatan ganti

kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22,dan Pasal 23

merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Pasal 19 dari undang-undang perlindungan konsumen mengaatur mengenai

tanggung jawab ganti rugi, pasal 22 tentang tanggung jawab pembuktian unsur

kesalahan dalam perkara pidana, dan pasal 23 mengenai gugatan melalui Badan

penyelesaian sengketa konsumen dan atau badan peradilan di tempat kedudukan

konsumen, dan berdasarkan pasal 28 undang-undang perlindungan konsumen  beban

pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian merupakan tanggung

jawab pelaku usaha.54 Prinsip tanggungjawab yang juga dianut dalam Undang-

52 Ibid., hlmn., 164.
53Pasal 23 undang-undang perlindungan konsumen
54Ahmadi Miru, Op.Cit., hal 167
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Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen adalah prinsip praduga

untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) yang merupakan

modifikasi dari prinsiptanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban

pembuktian terbalik. Dalam prinsip ini pelaku usaha dapat bebas dari tuntutan ganti

kerugian apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena

kesalahanya.

Merupakan asas hukum yang umum berlaku dalam hukum perdata bahwa

ganti rugi hanyalah mungkin diwajibkan kepada pelaku usaha untuk memberikannya

kepada pihak yang dirugikan apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:55

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)); dan

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 berupa putusan

pengadilan.

Syarat-syarat gugatan dalam perkara sengketa konsumen tidak ditentukan

secara limitatif baik dalam UUPK, maupun secara umum dalam HIR/RBg, tetapi

dalam praktik surat gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain

55 Ibid., hlmn., 165.
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persyaratan yang meliputi identitas masing-masing penggugat dan tergugat, posita

gugatan/fundamentum petendi yang menjadi alasan mengajukan tuntutan, dan petitum

yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan.

Dalam praktik penanganan perkara, pada umumnya tidak mudah menetapkan

kualifikasi gugatan, meskipun secara teoritis sebagaimana dikemukakan di atas

bahwa kualifikasi gugatan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga (3), yaitu

wanprestasi (ingkar janji), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan

perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheids daads).56 Perbuatan

melawan hukum menurut Roscoe Pound dapat dibagi dalamtiga (3), yaitu dolus,

culpa, dan perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa perbuatannya.57

1) Dolus: sikap atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan

dengan kesengajaan. Contoh: dalam hukum pidana, misalnya

Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), Penipuan (Pasal 378

KUHP-Pasal 371 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP-Pasal 377

KUHP), Penghinaan (Pasal 310 KUHP-Pasal 321 KUHP). Dalam

bidang hukum perdata misalnya: paksaan yang dilakukan kepada

orang yang membuat perjanjian, yang dapat membatalkan perjanjian

seperti yang diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdata, Pasal 1325

KUHPerdata jo. Pasal 1449 KUHPerdata.

56 Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, maka sekarang ini gugatan atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheids daads), diajukan ke
Peradilan Tata Usaha Negara.

57 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, yang dikutip dari A. Ridwan Halim, Filsafat
Hukum, 2003, hlmn., 86-87.Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hal., 166.
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2) Culpa: sikap atau tindakan melawan hukum yang dilakukan tidak

dengan sengaja, atau diluar kesengajaan pelakunya. Contoh dalam

bidang hukum pidana: Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya

orang lain atau menimbulkan luka-luka (Pasal 359 KUHP dan Pasal

360 KUHP). Dalam bidang hukum perdata: adanya kekhilafan seperti

yang diatur dalam Pasal 1321-1322 KUHPerdata.

3) Perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa perbuatannya: pelaku

atau penyebab terjadinya hal yang melangar hukum itu, bukanlah

semata-mata kesalahan si penanggungjawab saja, melainkan juga

orang lain, tetapi perbuatan atau kejadian tersebut tetap berada dalam

tanggungjawabnya. Contoh: dalam bidang hukum pidana misalnya

tanggung jawab pemilik hewan peliharaannya yang telah merusak

kebun milik orang lain, atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain

(Pasal 548 KUHP-Pasal 549 KUHP). Dalam bidang hukum perdata

misalnya, tanggung jawab majikan atas setiap kesalahan yang

dilakukan oleh pekerjanya atau orang upahannya. Tanggung jawab

orang tua atau wali terhadap kesalahan anak-anak mereka atau yang

berada di bawah kekuasaannya. Tanggung jawab kepala sekolah atau

guru-guru atau kepala tukang sewaktu murid-murud atau tukang-

tukangnya berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 KUHPerdata).

Selain tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19

UUPK, hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak-hak konsumen

sebagaimana telah dikemukakan di atas, hanyalah mungkin ditegakkan apabila pelaku
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usaha bersedia dengan sukarela memenuhi tuntutan konsumen terhadap pemenuhan

hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. 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 melalui proses penyelesaian sengketa yang

ditentukan di dalam UUPK.58

5. Tujuan Hukum

Norma hukum seharusnya mempunyai misi atau amanat moralitas yang ingin

dicapai melalui norma. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini telah turut

menyinggung mengenai persoalan tujuan hukum.59Berbicara tentang tujuan hukum

berarti berbicara mengenai nilai-nilai dasar hukum.Seperti yang dinyatakan oleh

Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi60 :

1. Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang penting dalam hukum.Hanya saja,

berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai

keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik. Seperti

kata Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh

58 Ibid., hlmn., 167.
59Shidarta, “Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir”, Penerbit Refika

Aditama, Jakrta, 2006 (selanjutnya di sebut Shidarta II), hal 79
60Ibid
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bagian yang sama.61Pengertian yang menolak keadilan sebagai

penyamarataan, sebelumnya telah disadari oleh Aristoteles yang

mengemukan dua macam keadilan, yaitu keadilan korektif dan

keadilan distributif. Jenis keadilan korektif sama pengertiannya

dengan keadilan komutatif, atau disebut juga dengan

keadilanrektifkator. Berbeda dengan dengan keadilan distributif yang

membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini

berbeda.Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata), baik

sukarela maupun tidak.62Aristoteles mengemukan bahwa pada

hakikatnya hukum substansinya adalah keadilan, yaitu hukum sebagai

ius, iustisia, recht, atau right, artinya hukum mengandung prinsip atau

asas-asas yang berintikan keadilan.Keadilan ini dalam setiap putusan

hakim menjadi bagian yang paling utama, hal ini sejalan dengan salah

satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (gerech’tigdheid)

bukan kepastian hukum (rechtsze’kerheid).63Keadilan yang dimaksud

bukan dalam nilai keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang

semata (let’terknechten der wet), menurut versi penguasa atau

berdasarkan selera kaum powerfull, melainkan keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.64 Hal ini sesuai dengan  bunyi Undang-

undang Nomor 4 tahun 2004 bahwa “peradilan dilakukan demi

61 L.J Van Apeldoorn, “Pengantar IlmuHukum”,terjemahan oleh Oetarid Sadino. Penerbit
Pradnya paramitha, Jakarta 1986, hal 23

62 Shidarta II , Op.Cit., hal.79
63Antonius Sudirman,Op.Cit., hal 51
64Ibid  hal 52
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keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu

dalam  setiap putusan hakim keadilan yang diperjuangkan adalah

keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim

tidak hanya boleh bersandar pada  undang-undang semata, tetapi juga

harus sesuai dengan hati nurani yang tulus, dengan kata lain dalam

putusanya hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi

keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan pada

penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan

ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.65

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari

hukum  terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai

kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat

dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi

jus nullum : di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum.66

Menurut Apeldoorm, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama,

mengenai soal dapat di tentukanya (bepaalbaarheid) hukum  dalam

hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin

mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus,

sebelum ia memulai suatu perkara. Ke dua kepastian hukum berarti

kemananan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap

65Ibid
66 Shidarta II, Op.Cit., hal 82
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kesewenangan hakim.67 Lebih lanjut Sudikno68, menyatakan kepastian

hukum merupakan perlindungan yustiabel terhadap tindakan

sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

memproleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

adanya kepastian hukum masyarkat akan lebih tertib. Hukum bertugas

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban

masyarakat.69 Untuk sampai pada kepastian, norma hukum harus

mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat menafsirkan

satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum.70 Hal ini

sejalan dengan apa yang dinyatakan Shidarta71 Norma hukum satu

dengan yang Norma hukum yang lain tidak boleh bertentangan, karena

bila terjadi pertentangan antara norma hukum satu dengan lainya hal

tersebut justru menjadi sumber keragu-raguan.

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan berkembang pada penganut aliran Utilitis seperti Jeremy

Bentham, Jhon Stuart Mill dan Rudolf von Jhering yang berpendapat

pada intinya bahwa hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan

67L.J Van Apeldoorn, Op.Cit., Hal 390
68 Sudikno Mertokusumo, Hukum suatu pengantar
69Sudikno mertokusumo dan A.Pitlo, “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum”, penerbit: Citra

Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal 2

70Shidarta II, Op.Cit,. hal 85
71 Ibid
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kehidupan manusia, hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum

yang dapat mendatangkan kebahagian yang sebesar-besarnya kepada

masyarakat.72 Dari pandangan Utislitis tersebut dapat di simpulkan

bahwa baik atau tidaknya hukum dinilai dari dapat atau tidaknya

hukum tersebut memberikan kebahagian bagi masyarakat. Menurut

Sudikno Mertokusumo73 masyarakat mengharapkan manfaat dalam

pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia,

maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi

masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau

ditegakan timbul keresahan dalam masyarakat. pendapat tersebut dapat

diartikan bahwa hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat

sehingga dalam proses penegakanya maupun pelaksanaannya tidak

menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Nilai kemanfaatan dalam

norma hukum sangat berguna khususnya dalam norma hukum yang

bersifat mengatur. Masyarakat akan menaati hukum, tanpa perlu

dipaksa dengan sanksi, apabila memang masyarakat merasakan

manfaat dari kepatuhan dalam menaati hukum tersebut.74

6. Hakikat Penyelesaian Sengketa Konsumen

72 Fence M. Wantu, Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan
Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, yogyakarta, 2011,  hal 12

73Sudikno mertokusumo. Op.Cit, hal 2
74Shidarta II, Op.Cit,. Hal 86
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Sekalipun berbagai instrumen hukum umum atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku umum, baik hukum perdata maupun hukum publik, dapat

digunakan untuk menyelesaikan hubungan dan/atau masalah konsumen dengan

penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa, tetapi hukum umum ini ternyata

mengandung berbagai kelemahan, dan menjadi kendala bagi konsumen dalam

memperoleh perlindungan, baik yang berkaitan dengan materi hukumnya, hukum

acaranya, maupun yang berkenaan dengan asas-asas hukum yang termuat di

dalamnya.75

KUHPerdata dan KUHD tidak mengenal istilah konsumen. Hal ini

dikarenakan pada saat undang-undang ini diterbitkan dan diperkenalkan di Indonesia,

tidak dikenal istilah konsumen.

Semua subjek hukum dalam peraturan di atas adalah konsumen subjek hukum

pembeli, penyewa, tertanggung, atau penumpang terdapat dalamKUHPerdata dan

KUHD tidak membedakan apakah mereka itu sebagai konsumen akhir atau

konsumen antara.76

Hukum perjanjian (buku ketiga KUHPerdata) menganut asas hukum

kebebasan berkontrak, sistemnya terbuka, dan merupakan hukum pelengkap. Asas

kebebasan berkontrak, memberikan pada setiap orang hak untuk dapat mengadakan

berbagai kesepakatan sesuai kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua pihak,

75Ibid., hlmn., 93.
76 Ibid.
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dengan syarat-syarat subjektif dan objektif asalkan sahnya suatu persetujuan tetap

dipenuhi.77

Sistem terbuka ini memungkinkan, setiap orang dapat mengadakan perjanjian

apa saja, dan hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, jadi setiap orang

dapat saja mengadakan persetujuan dalam bentuk-bentuk lain dari yang disediakan

oleh KUHPerdata. Dengan asas kebebasan berkontrak, dan sistem terbuka maka

setiap orang dapat mengadakan perjanjian, termasuk perjanjian yang dipaksakan

kepadanya. Kalau yang mengadakan perjanjian adalah mereka yang seimbang

kedudukan ekonomi, tingkat pendidikan, dan/atau kemampuan daya saingnya,

mungkin masalahnya menjadi lain. Tetapi dalam keadaan sebaliknya, yaitu para

pihak tidak seimbang, pihak yang lebih kuat akan dapat memaksakan kehendaknya

atas pihak yang lebih lemah.

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi

kegiatan bisnis dimanapun di dunia. Berbagai produk konsumen, bentuk usaha, dan

praktik bisnis yang pada masa diterbitkannya KUHPerdata dan KUHD belum

dikenal, kini sudah menjadi biasa. Beberapa hal pokok seperti subjek hukum dari

suatu perikatan, bentuk perjanjian baku, perikatan beli sewa, kedudukan hukum,

berbagai cara pemasaran produk konsumen, seperti penjualan dari rumah ke rumah,

promosi-promosi dagang, iklan dan yang sejenis dengan itu, serta berbagai praktik

niaga lainnya yang tumbuh karena kebutuhan atau kegiatan ekonomi, tidak

77Ibid.
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terakomodasi atau terakomodasi secara sangat sumir dalam perundang-undangan

itu.78

Demikian pula, bentuk-bentuk perikatan yang tampaknya berasal dari negara-

negara yang menggunakan sistem hukum Anglo Saxon, meskipun berbeda tetapi

karena kebutuhan telah pula diadopsi dan diterapkan dalam praktik.

Percampuradukan sistem hukum yang melanda masyarakat karena kebutuhan itu,

menyebabkan KUHPerdata dan KUHD makin tertinggal di belakang.

Demikian pula dengan hukum acara yang dipergunakan tidak membantu

konsumen di dalam mencari keadilan. Seperti mengenai proses pembuktian berlaku

ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, dan Pasal 163 HIR yang

menentukan bahwa pembuktian hak seseorang atau kesalahan orang lain dibebankan

pada pihak yang mengajukan gugatan tersebut.79 Beban ini lebih banyak tidak dapat

dipenuhi dalam hubungan antara konsumen dan penyedia barang atau penyelenggara

jasa pada masa kini.

Dasar filsafat dalam penyusunan KUHPerdata dan KUHD adalah liberalisme

dengan pemikirannya Laisser Faire, sedangkan doktrin falsafah Indonesia adalah

Pancasila, yang pemikiran politik ekonominya adalah kesejahteraan rakyat.80

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak

konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan,

78Ibid., hlmn., 94.
79 Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR ini merupakan ketentuan umum bahwa,

setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya
sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

80 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Daya Widya,
1999, hlmn., 46-47.
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pidana, maupun dalam lingkup administrasi negara. A. Z. Nasution berpendapat

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 atau pelaku usaha.81

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, gugatan pelanggaran

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

warisnya kepada pengadilan negeri berdasarkan gugatan wanprestasi atau perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige daad). Gugatan ini didasarkan pada beberapa

ketentuan dalam KUHPerdata, seperti Pasal 1243 KUHPerdata tentang ganti kerugian

akibat ingkar janji atau wanprestasi sebagai dasar gugatan konsumen kepada

produsen karena produsen dinilai telah melakukan ingkar janji yang berkaitan dengan

produk yang dijualnya atau produsen dinilai telah mengingkari janji yang secara tegas

dinyatakan oleh produsen82 baik berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang

perbuatan melawan hukum,83 maupun berdasarkan kelalaian Pasal 1366

KUHPerdata.84

Ketentuan materiil mengenai tuntutan ganti kerugian tersebut di atas

dipadukan dengan prosedur formal hukum acara perdata, yang membebankan kepada

pihak penggugat untuk membuktikan kesalahan dan kelalaian pihak tergugat, yaitu

Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR (Herziene Indonesische Reglement).

Kedua pasal tersebut mengatur hal yang sama: “Setiap orang yang mendalilkan

81 Ibid., hlmn., 48.
82 Lihat Pasal 1243 KUHPerdata.
83 Lihat Pasal 1365 KUHPerdata.
84 Lihat Pasal 1366 KUHPerdata.
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bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun

membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sistem yang memberikan beban kepada konsumen untuk membuktikan

haknya, tidak mudah bagi konsumen, karena konsumen pada umumnya memiliki

keterbatasan kemampuan dalam membuktikan kesalahan produsen. Hukum acara

yang dipergunakan dalam proses perkara perdata tersebut tidak membantu konsumen

dalam mencari keadilan, karena Pasal 1865 KUHPerdata menentukan pembuktian

hak seseorang atau kesalahan orang lain dibebankan pada pihak yang mengajukan

gugatan. Beban ini lebih banyak tidak dapat dipenuhi dalam hubungan antara

konsumen dan penyedia barang atau penyelenggara jasa pada masa kini. Hal ini

terutama karena tidak pahamnya konsumen atas mekanisme tuntutan ganti kerugian

dan rangkaian pembuktian yang rumit.85

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen

menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk

meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelaku usaha melalui kiat iklan,

promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan kurangnya kesadaran akan hak-

hak dan kewajiban konsumen.86

Konsumen yang kritis terhadap pengabaian hak-haknya, tidak jarang harus

berhadapan dengan gugatan atau tuntutan balik pencemaran nama baik dari pelaku

85 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hal., 96.
86Ibid., hal., 97.
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usaha, baik dengan menggunakan instrumen hukum perdata maupun instrumen

hukum pidana, padahal mereka menegakkan hak-haknya sebagai konsumen yang

diabaikan oleh pelaku usaha. Keinginan untuk memperoleh hukum dan keadilan,

tidak jarang harus dibayar mahal oleh konsumen dengan pengorbanan yang dialami.87

Dalam situasi dan kondisi demikian diperlukan landasan hukum yang kuat

bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya

perlindungan dan pemberdayaan ini penting untuk mengimbangi kegiatan pelaku

usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang

semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan

kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena

itu, diperlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan piranti hukum

atau undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat

diterapkan secara efektif di masyarakat.88

Dalam kondisi banyaknya ketidakadilan yang dialami konsumen, maka

dengan berpedoman pada Guidelines for Consumer Protection ada 3 (tiga) hal yang

harus dimuat dalam piranti hukum, yaitu:89

a. Perangkat hukum yang memungkinkan konsumen atau organisasi

terkait untuk memperoleh penyelesaian melalui prosedur yang informal,

87 Dalam beberapa kasus perdata terjadi bahwa gugatan konvensi perbuatan melawan
hukum yang diajukan oleh pihak penggugat konsumen ditolak, sedangkan dalam gugatan
rekonvensinya yang diajukan oleh pelaku usaha mengenai pencemaran nama baik atau tuntutan ganti
rugi lainnya justru dikabulkan.

88 Susanti Adi Nugroho, Loc. Cit.
89 Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan

Konsumen; Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlmn., 7.
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cepat dan murah/terjangkau, terutama untuk menampung kebutuhan

konsumen yang berpenghasilan rendah;

b. Penyelesaian sengketa secara adil, informal dengan menerapkan

mekanisme sukarela; dan

c. Tersedianya informasi penyelesaian ganti kerugian dan prosedur

penyelesaian sengketa lainnya bagi konsumen.

Di samping ketiga hal tersebut, perlindungan konsumen sebagai suatu

kebutuhan haruslah senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan

konsumen dan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan.

Piranti hukum ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku

usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan

penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.90

B. Hasil Penelitian dan Analisis

Penulis akan memaparkan tentang kasus posisi dalam putusanNomor:

300/PDT/G/2010/PN.TNG, dan bagian analisis secara terpisah.

1. Kasus Posisi Putusan Nomor: 300/PDT/G/2010/PN.TNG

Kasus ini bermula dari hilangnya mobil milik Penggugat di area parkir milik

Tergugat. Penggugat adalah Pemilik yang sah atas kendaraan bermotor, jenis mobil

merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8636 CW dengan Bukti Pemilikan

90 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlmn., 98.
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Kendaraan Bermotor (BPKB) No.D.4314148 G. Hari Senin tanggal 08 September

2008 pukul 16.16.21 WIB, Penggugat dengan mengendarai mobil, masuk ke area

perparkiran Ruko Bumi Serpong Damai Sektor VII yang dikelola oleh Tergugat.

Setelah menerima karcis tanda masuk (untuk selanjutnya disebut karcis parkir),

Penggugat langsung memarkirkan mobil tersebut di areal perparkiran tersebut dalam

keadaan terkunci.Selanjutnya Penggugat masuk ke ruko tempat usahanya dan karcis

parkir, kunci mobil, serta STNK atas mobil Penggugat dipegang dan dibawa oleh

Penggugat.

Keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2008 kira-

kira pukul 07.00 WIB, karyawan dari Penggugat mendapati mobil Penggugat telah

hilang dari area parkir yang dikelola oleh Tergugat tersebut. Sedangkan kunci mobil,

karcis parker, serta STNK Mobil masih dimiliki atau masih berada dalam kekuasan

Penggugat.Padahal, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Tergugat, tanpa

karcis dan/atau STNK asli dari mobil, tidak mungkin mobil Penggugat dapat keluar

dari area parkir.

Merasa dirugikan karena telah kehilangankendaraan yang dimilikinya,

Penggugat sebagai konsumen dari Tergugat, yang telah mempercayakan keamanan

mobilnya kepada Tergugat selaku pengelola parkir yang professional, meminta ganti

kerugian akibat kehilangan mobil di area parkir yang dikelola oleh Tergugat. Atas

permintaan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat yang meminta ganti kerugian

atas kehilangan kendaraan yang dimilikinya, Tergugat melalui telepon oleh

Sdr.Suwarta M.H selaku Direktur yang berhak bertindak untuk dan atas nama

Tergugat, menawarkan memberikan uang ganti kerugian sebesar Rp.25.000.000(dua
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puluh lima juta rupiah) atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Penggugat

menolak gantirugi yang ditawarkan, mengingat kerugian yang dideritanya lebih besar

dibandingkan ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat.

Setalah tidak mendapatkan ganti kerugian yang diharapkan,

Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan tempat kedudukan penggugat yakni

melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelumnya penggugat pernah mengajukan

gugatan tahun 2009 dengan register perkara nomor 84/Pdt.G/2009/PN.TNG, namun

saat itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, menyatakan bahwa

gugatan Penggugat tidak jelas dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet

Onslag Verklaard). Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Negeri Tangerang dengan harapan memproleh ganti kerugian yang diharapkan.

Dalam petitumnya, selain memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

Tergugat telah terbukti lalai atau kurang hati-hati sehingga mencederai hak

Penggugat untuk mendapatkan keamanan dalam menggunakan jasa Tergugat,

Penggugat juga mengajukan gugatan ganti rugi materiil sebesar Rp. 261.380.200 (dua

ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dan ganti

rugi immateriil sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Seperti telah disinggung dalam Bab I di muka, kasus ini terjadi antara Ir.

Vovo Budiman sebagai Penggugat dengan PT. Dinamika Mitra Pratama (penyedia

jasaperparkiran dengan nama “Best Parking”) sebagai Tergugat,terkait tanggug jawab

pelaku usaha dalam sengketa konsumen yang diselesaikan di  badan peradilan.

Dasar hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah Pasal 1366

KUHPerdata dan Pasal 4 huruf (a), huruf (d), dan Pasal 4 huruf (h)UUPK.
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Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

dimana 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 based 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.91

Putusan pada kasus tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat

dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim. Dalam putusan Pengadilan Negeri

Tangeranggugatan sengketa konsumendengan dasar perbuatan melawan hukum

dengan unsur kelalaian berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, dan pelanggaran

terhadap ketentuan dalam UUPK yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar

gugatannya,dalam putusannya Majelis Hakimmenerapkan prinsip-prinsip dalam

UUPK yang berbeda dengan prinsip dalam KUHPerdata. Hal ini terlihat dalam

91Ibid., hlmn., 180.
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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 Pasal 1366

KUHPerdata disamping pelanggaran UUPK.

2. ANALISIS

Berdasarkan Putusan No. 300/PDT/G/2010/PN.TNG, Penulis melihat terdapat

beberapa permasalahan terkait gugatan dan pertimbangan hukum majelis hakim

Pengadilan Negeri Tangerang yang telah Penulis paparkan.Permasalahan tersebut

terkait dengan hukum acara yang digunakan dalam gugatan kelalaian berdasarkan

ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata.Namun dalam persidangan tersebut,

hakimmenerapkan ketentuan dalamUUPK.

Penulis juga hendak menganalisispenerapan hukum oleh majelis hakim

Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutuskan perkara, dimana dalam putusannya

majelis hakim menerapakan prinsip tanggung jawab dalam UUPK yang berbeda

dengan pengaturan dalam KUHPerdata. Terkait permasalahan tersebut akanPenulis

analisis dan uraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Penerapan Hukum Acara UUPK dalam Gugatan Kelalaian

Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata.

Penggugat dalam tuntutan mendalilkan Tergugat telah melakukan kelalaian

yang menyebabkan adanya kerugian di pihak Penggugat yang melanggar ketentuan

dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri
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Tangerang di tempat kedudukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPK

yang berbunyi:

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

tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui

badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan

di tempat kedudukan konsumen.”

Ketentuan Pasal 23 sendiri merupakan suatu hal baru dalam dunia peradilan di

Indonesia, dan dapat dikatakan sebagai langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dalam memberdayakan konsumen menuntut haknya atas ganti kerugian

terhadap pihak pelaku usaha.92 Dapat diajukannya gugatan terhadap pelaku usaha di

pengadilan dimana tempat kedudukan konsumen berada  sangat membantu konsumen

dalam menuntut haknya, hal ini merupakan pengembangan dari ketentuan Pasal 118

HIR, sebab secara umum pengajuan gugatan ganti kerugian dilakukan di wilayah

hukum Tergugat, dan ini berarti di tempat pelaku usaha berdomisili. Pengaturan

seperti ini membawa kesulitan bagi konsumen, sehingga dengan adanya ketentuan

gugatan diajukan di tempat kedudukan konsumen maka dengan sendirinya banyak

memberikan kemudahan bagi konsumen.93

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha,

UUPK mengatur tuntutan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi

barang dan/atau jasa dapat mengajukan tuntutan ke Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dalam

92 Ahmadi Miru, Op. Cit., hal., 155.
93Ibid.
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hal tuntutan diajukan melalui pengadilan menurut ketentuan Pasal  48 UUPK,

penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan

tentang peradilan umum. Hal ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara

persidangan dan pemeriksaan perkara berdasarkan HIR yang berlaku untuk wilayah

Jawa dan Madura, atau RBg yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura.94

Terkait dengan hukum acara dalam ketentuan HIR, mengatur pengadilan

yang berwenang mengadili suatu perkara diatur dalam ketentuan HIR sendiri pada

Pasal 118 ayat (1) yang berbunyi:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup

wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan

(surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya

menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si

tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua

pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenamya. (KUHPerd.15;

IR.101)

Menurut Yahya M. Harahap, mengajukan gugatan  Pengadilan Negeri di

luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan, hal tersebut dianggap sebagai

pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri.95Penegakan

aturan actor sequitor forum rei atau forum domisili itu sendiri adalah untuk

melindungi kepentingan daripada tergugat.Sehingga seharusnya gugatan harus

diajukan kepada pengadilan tempat tinggal tergugat.Tidaklah layak apabila tergugat

94 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Penerbit Citra Aditya
Bakti, Bandung, hal., 149.

95 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika,  Jakarta,  2005, hal.,
192.
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harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, hanya karena

tergugat digugat oleh penggugat, yang belum tentu terbukti

kebenarannya.96Penyimpangan terhadap asas actor sequitor forum rei dapat terjadi

apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat

tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal. Dalam hal ini gugatan dapat

diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal  (Pasal 118 ayat 3

HIR,142 RBg).97 Ketentuan memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan

gugatan kepada PNdi tempat tinggal penggugat, perlu diikuti dengan surat keterangan

dari pejabat yang berwenang, yang menyatakan tempat tinggal tergugat tidak

diketahui. Yang dianggap paling berwenang dan berkompeten dalam mengeluarkan

surat keterangan tersebut adalah kepala desa tempat terakhir tergugat bertempat

tinggal.98

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 HIR ayat (1) tersebut, maka dalam

gugatan yang diajukan oleh penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan

Negeri tempat kedudukan tergugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang merupakan pengadilan tempat kedudukan dari tergugat. Hal ini yang telah coba

tergugat sampaikan dalam eksepsi kepada majelis hakim, bahwa gugatan dari

penggugat tentang gugatan actor sequitor forum rei.Tergugat menyatakan bahwa,

tidak layak tergugat menghadap ke Pengadilan Negeri tempat Penggugat, tergugat

tidak dapat dipaksa menghadap ke Pengadilan Negeri tempat penggugat hanya karena

96Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi
kelima, cetakan pertama, 1998, hal., 65.

97Ibid., hal., 66.
98 Yahya Harahap, Op. Cit., hal., 197.
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digugat oleh penggugat yang belum tentu terbukti kebenarannya.Tergugat juga

meminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara, untuk menyatakan dirinya tidak

berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili.

Eksepesi dari tergugat yang menyatakan gugatan actor sequitor forum in rei

tersebut ditolak oleh majelis hakim eksepsi tersebut tidak tepat, karena gugatan

penggugat adalah menyangkut tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen,

sehingga walaupun dalam Pasal 118 ayat (1) HIR telah ditegaskan mengenai

kewenangan relatif pengadilan  negeri dalam mengadili suatu perkara berdasarkan

tempat tinggal tergugat, namun mengingat gugatan penggugat mengenai tanggung

jawab tergugat sebagai pelaku usaha penyedia jasa perparkiran, berdasarkan Pasal 23

UUPK majelis hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk

mengadili perkara ini.

Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat diluar yurisdiksi absolut atau

relatif Pengadilan. Apabila Hakim berhadapan dengan kasus perkara yang secara

absolut atau relatif berada di luar yurisdiksinya, maka Hakim harus menjatuhkan

putusan yang berisi amar:99Tidak berwenang mengadili, danMenyatakan gugatan

tidak dapat diterima.

Penulis hendak menganalisis putusan majelis hakim Pengadilan Negeri

Tangerang dalam Putusan No. 300/PDT/G/2010/PN.TNG. Dalam Putusan No.

300/PDT/G/2010/PN.TNG, penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

99 Yahya Harahap, Op.Cit., hal., 889.
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Negeri Tangerang yang berada di tempat kedudukan penggugat sebagai konsumen,

penggugat mendasarkan hal tersebut pada ketentuan Pasal 23 UUPK.

Dalam eksepsi dari pihak tergugat, menyatakan bahwa gugatan dari

penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 HIR, dimana penggugat

menyatakan bahwa seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, sesuai dengan tempat kedudukan dari tergugat.Penggugat menyatakan tidak

layak jika tergugat menghadap ke pengadilan negeri tempat penggugat yang belum

tentu terbukti kebenaran gugatannya. Pertimbangan majelis hakim PN Tangerang,

yang menyatakan bahwa gugatan penggugat mengenai tanggung jawab tergugat

selaku pelaku usaha penyedia jasa perparkiran atas nama Best Parking Solution, dan

mengingat penggugat adalah konsumen yang bertempat tinggal diwilayah hukum PN

Tangerang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPK, maka Pengadilan Negeri

Tangerang berwenang untuk mengadili perkara dalam Gugatan tersebut.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menarik untuk Penulis

analisis, mengingat pada putusan yang telah ada sebelumnya menyangkut kompetensi

relatif dari suatu pengadilan, terlihat tidak konsistennya badan peradilan pada

putusannya, dalam memeriksa sengketa antara tergugat yang menempatkan diri

sebagai konsumen dengan tergugat sebagai pelaku usaha. Pada 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.
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Sebelum melihat putusan Hakim PN Tangerang, terkait dengan kompetensi

relatif pada Putusan No.300/PDT/G/2010/PN.TNG, Penulis hendak melihat ketentuan

dalam UUPK mengenai penyelesaian sengketa konsumen di Pengadilan. Ketentuan

dalam Pasal 48 UUPK yang menyatakan:

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada

ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan

ketentuan dalam Pasal 45 di atas.”

Ketentuan Pasal 45 dalam hal ini, tertuju pada ketentuan dalam ayat (4).

Artinya, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan

apabila:

a.Para pihak jika belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di

luar pengadilan, atau

b.Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak

berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Melihat ketentuan Pasal 48 UUPK, yang menyatakan penyelesaian sengketa

konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang

berlaku. Sehingga dapat disimpulkan hukum acara yang dipakai dalam tata cara

persidangan dan pemeriksaan perkara berdasarkan ketentuan HIR yang berlaku.

Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, dilakukan seperti halnya

mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti

kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar

janji/wanprestasi, atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan
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cidera, kematian, atau kerugian bagi konsumen.100 Namun dalam ketentuan pada

Pasal 23 UUPK mengatur hal yang lain dengan ketentuan dalam Pasal 118 HIR ayat

(1).  Perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan mengenai hukum acara yang

harus diterapkan dalam sengketa konsumen. Mengingat dalam ketentuan Pasal 48

UUPK menyatakan penyelesaian sengketa konsumen di badan peradilan mengacu

pada ketentuan peradilan umum, namun pada lain sisi UUPK mengatur ketentuan

yang berbeda dengan ketentuan yang ada pada peradilan umum. Dengan berlakunya

Pasal 23 UUPK, maka konsumen yang mengajukan gugatan kepada pelaku usaha,

tidak mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan pelaku

usaha yang menjadi tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR, tetapi

diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen sebagai

penggugat.101 Dalam hal ini terjadi perbedaan atau pertentangan antara satu ketentuan

dengan ketentuan lain seperti ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 45 UUPK dengan

ketentuan Pasal 118 (1) HIR sesuai dengan adagium lex specialis derogate lex

generalis. Pasal 23 UUPK yang merupakan lex specialis terhadap HIR/RBg hal ini

berarti ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 45 UUPK adalah ketentuan acara yang harus

diterapkan dalam rangka pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha.102

Mengenai hal lain yang tidak diatur dalam ketentuan UUPK, penyelesaian sengketa

konsumen di pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang

berlaku.

100 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hal., 127.
101Ibid.
102 Ibid.
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Melihat pada pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini, yang menyatakan

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pada Putusan

N0.300/PDT/G/2010/PN.TNG, dengan pertimbangan, gugatan yang diajukan oleh

penggugat menyangkut tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumennya,

maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 23 UUPK, Pengadilan Negeri Tangerang

berpendapat berwenang dalam mengadili perkara pada Putusan

N0.300/PDT/G/2010/PN.TNG, menurut pendapat Penulis hal ini sudah tepat. Pasal

23 UUPK sebagai aturan khusus, menyimpangkan aturan umum yang diatur dalam

Pasal 118 HIR.Sehingga eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan dari penggugat

actor sequitor forum in rei karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam HIR sudah

selayaknya untuk dikesampingkan oleh majelis hakim.Mengingat pada dalam

penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, khusus mengenai hal yang telah

diatur sendiri oleh UUPK, maka ketentuan lain dikesampingkan.Sehingga dalam

Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dalam

menerapkan ketentuan UUPK pada putusannya.Mengingat selain mendalikan

ketentuan perbuatan melawan hukum dalam KUHperdata penggugat juga mendalikan

pelanggaran terhada norma yang ada dalam UUPK, sehingga sesuai dengan ketentuan

dalam UUPK konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang menolak bertanggung

jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen di pengadilan tempat kedudukan

konsumen.
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2. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab UUPK Terhadap Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Ketentuan Pasal 1366

KUHPerdata

Berdasarkan putusan Hakim dalam Putusan No.

300/PDT/G/2010/PN.TNGPenulis hendak melakukan analisis lebih lanjut terhadap

putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Hal ini terkait dengan

bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab dalam UUPK yang diterapkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara pada Putusan

No. 300/PDT/G/2010/PN.TNG?.  Gugatan yang diajukan penggugat dalam

gugatannya adalah perbuatan melawan hukum dengan kelalaian berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdata dan ketentuan dalam UUPK, namun dalam

putusannya hakim hanya menerapkan prinsip tanggung jawab UUPK dalam

putusannya.

Dalam tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan

hukum berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang

lahir dari perjanjian (jika terjadi wanprestasi).Tuntutan ganti kerugian dapat

dilakukan oleh pihak yang dirugikan walaupun tidak ada hubungan perjanjian.Untuk

dapat memenuhi ganti kerugian, kerugian yang timbul merupakan akibat dari

perbuatan melawan hukum. Unsur yang harus dipenuhi dalam tuntutan perbuatan

melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

1) Adanya perbuatan
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Perbuatan sebagai unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata

digolongkan kedalam dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan

kesengajaan (dilakukan secara aktif), dan perbuatan yang merupakan

kelalaian (pasif/tidak berniat melakukan);103

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan pada unsur pertama memenuhi unsur kedua, yaitu melawan

hukum apabila  memenuhi ketentuan:

a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

c. Bertentangan dengan kesusilan; dan

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.104

3) Ada Kesalahan

Ketentuan dalam Pasal 1365 mensyaratkan agar pada pelaku haruslah

mengandung kesalahan (schuldement) dalam melaksanakan perbuatan.

Dengan adanya unsur kesalahan dalam Pasal 1365  KUHPerdata,

menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya

bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan

tersebut dipersalahkan padanya. Suatu tindakandianggap oleh hukum

mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya

secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.Ada unsur kesengajaan;

103Rosa Agustina, Op. Cit., hal., 8.
104Ibid.
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b.Ada unsur kelalaian; dan

c.Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (recthvaardigingsground)

seperti keadaan overmach, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4) Kerugian

Adanya kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan  Pasal

1365 KUHPerdata. Kerugian dalam tuntutan perbuatan melawan  hukum

tidak hanya dapat menuntut kerugian materiil, namun dapat pula kerugian

immateriil.

5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan

kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan dapat

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pada unsur ini kerugian

yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat perbuatan

yang dilakukan oleh pelaku bukanoleh perbuatan lain.105

Terkait dengan unsur kelalaian, dalam sejarah ilmu hukum, pada mulanya

perbuatan kelalaian tidak diterima sebagai suatu bidang perbuatan melawan hukum

yang berdiri sendiri. Negara-negara eropa kontinental, pada umumnya diakui

perbuatan melawan hukum dalam kitab undang-undang hukum perdata, seperti yang

terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.106 Kemudian di Belanda setelah tahun 1919

(setelah kasus Lindenbaum vs Cohen), perbuatan kelalaian (ketidakhati-hatian) yang

105Ibid., hal., 11.
106Munir Fuady, “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer”, Penerbit Citra

Aditya Bakti,Bandung, 2013, hal., 72.
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berupa pelanggaran terhadap kebiasaan dan kepatutan masyarakat, diterima sebagai

suatu bagian dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Berbeda dengan

negara–negara yang common law, pengakuan perbuatan melawan hukum telah

diterima sejak awal abad 19. Pada tahap awal perkembanganya, perbuatan kelalaian

diterima dalam kasus-kasus kelalaian dari orang-orang yang menjalankan profesi

publik seperti dokter dan pengangkut manusia(sopir,masinis, nahkoda,danlain-lain).

Perkembangan pengakuan terhadap perbuatan di awal abad 19 tersebut mempunyai

hubungan sebab-akibat dengan perkembangan revolusi industri saat itu. Sebab,

banyak kasus yang diterapkan terhadap kasus-kasus kelalaian pelaku industri yang

menyebabkan kerugian bagi masyarakat misalnya yang disebabkan oleh mesin-mesin

industri  atau pengangkutan kereta api yang mulai berkembang pada saat itu.  Bahkan

sampai abad ke-19,  setiap orang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain

(sengaja atau tidak) harus mengganti kerugian tanpa melihat orang tersebut bersalah

atau tidak, karena pada saat itu konsep kelalaian belum berkembang. Akan tetapi,

mulai abad ke-19, orang mulai berpikir bahwa tidak ada alasan yang wajar untuk

memindahkan beban tanggung jawab dari korban kepada pelaku selama pelaku tidak

dalam keadaan bersalah. Oleh karena itu, mulailah dikembangkan konsep kelalaian

dalam hukum perbuatan melawan hukum.107

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan

melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati

pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu terhadap korban, atau paling tidak dapat

107Ibid., hal., 72.
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mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Namun

dalam kelalaian tidak ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan

kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah terjadinya kerugian

tersebut. Dengan demikian, dalam perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan,

niat atau sikap mental menjadi faktor dominan, tetapi pada kelalaian, yang

dipentingkan ialah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan tanpa terlalu

mempertimbangkan apa yang telah ada dalam pikirannya.108

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap

sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:109

1. Adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).

3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.

4. Adanya kerugian bagi orang lain.

5. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan

perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Persyaratan (unsur) pokok terhadap kelalaian tersebut sejalan dengan

persyaratan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPerdata untuk suatu perbuatan

melawan hukum.

Berdasarkan pemaparan terhadap prinsip tanggung jawab dalam perbuatan

melawan hukum tersebut, Penulis akan melihat putusan hakim dalam memberi

pertimbangan dalam Putusan No. 300/PDT/G/2010/PN.TNG, terkait dengan

108Ibid., hal., 73.
109Ibid.
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pertimbangan terhadap dalil gugatan dari penggugat yang menyatakan bahwa

tergugat telah melakukan  perbuatan melawan hukum dengan kelalaian.

Memperhatikan Pasal 48 UUPK yang telah penulis uraikan sebelumnya,

penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan

tentang peradilan umum yang berlaku. Jadi dengan demikian, proses penyelesaian

sengketa melalui pengadilan negeri, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan

sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan

PMH, wanprestasi, atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan

cedera, kematian, atau kerugian.

Gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1366

KUHPerdata, maka yang harus membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan

hukum adalah penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 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

menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau

peristiwa tersebut.”

Penggugat harus membuktikan gugatanya, dalam hal ini sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdata adalah, adanya perbuatan atau

mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan oleh tergugat, adanya suatu kewajiban

kehati-hatian (duty of care) dari tergugat, tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian
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tersebut oleh tergugat, adanya kerugian bagi penggugat, dan adanya hubungan sebab

akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang

timbul. Kegagalan dalam membuktikan unsur-unsur tersebut dapat menyebabkan

gugatan yang diajukan oleh tergugat dapat ditolak oleh majelis hakim.

Terkait dengan hal tersebut dalam Putusan No. 300/PDT/G/2010/PN.TNG,

penggugat dalam gugatanya mendalilkan bahwa, hilangnya mobil penggugat

disebabkan oleh kelalaian atau kekurang hati-hatian yang dilakukan oleh

tergugat.Penggugat juga menyatakan bahwa tergugat telah lalai dan kurang hati-hati

dan melanggar kewajiban hukumnya, yakni tidak memberikan keamanan yang

memadai atas mobil milik penggugat.Akibat kelalaian dan kekurang hati-hatian dari

tergugat tersebut, telah menyebabkan kerugian penggugat mengalami kerugian yang

nyata.Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan KUHPerdata Pasal 1366.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada

pertimbangan hukum terkait dengan ada atau tidaknya perbuatan kelalaian atau

kekuranghati-hatian dari tergugat yang menimbulkan kerugian pada penggugat,

mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan pada Pasal 28 UUPK yang berbunyi:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti

rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23

merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat, bahwa tergugat

tidak dapat membuktikan keluarnya mobil milik penggugat di area parkir yang
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dikelolanya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di areal

parkir.Tergugat sebagai penyedia jasa parkir perparkiran telah berbuat tidak sesuai

dengan kewajiban hukumnya yang harus memberi jaminan keamanan dan

keselamatan bagi mobil milik penggugat dan juga telah berbuat bertentangan dengan

hak penggugat selaku pemakai jasa untuk mendapatkan keamanan.Perbuatan dari

tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai kelalaian dan kekuranghati-

hatian.Pertimbangan majelis hakim pengadilan pada pertimbangan tersebut

didasarkan pada bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu ketentuan yang lazim di area

parkir.

Prinsip tanggung jawab dalam UUPK, terkait dengan tanggung jawab

pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 19 yang meliputi tanggung jawab pelaku

usaha terhadap ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami

konsumen. Persepsi dalam Pasal 19 UUPK berangkat dari asumsi bahwa apabila

produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian,

atau dengan rumusan yang berbeda, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti

produsen telah melakukan kesalahan.110Ketentuan lebih lanjut terkait dengan

tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 UUPK yang

menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan

beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha (presumption of liability principle).

Konsekuensi dari ketentuan tersebut, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak

adanya unsur kesalahan, dan cukup memiliki alasan yang sah menurut hukum, maka

110Ibid.
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gugatan ganti rugi kerugian yang dituntut penggugat/konsumen akan dikabulkan.111

Sementara itu, dalam prinsip tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum

mengisyaratkan adanya pembuktian dari pihak yang mendalilkan, hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan siapa yang

mendalilkan dialah yang harus membuktikan (liability based on fault). Kegagalan

dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tergugat oleh pihak penggugat

dapat menyebabkan gugatan ditolak.

Dalam Putusan No. 300/PDT/G/2010/PN.TNG, dasar tuntutan penggugat

adalah perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan pada Pasal 1366

KUHPerdata dan pelanggaran terhadap UUPK terkait dengan hak-hak konsumen.

Dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan dan melakukan proses pembuktian

yang disyaratkan dalam ketentuan untuk perbuatan melawan hukum, dimana

penggugat telah melakukan pembuktian hilangnya mobil penggugat disebabkan oleh

kelalaian atau kekuranghati-hatian yang dilakukan oleh tergugat. Penggugat juga

menyatakan bahwa tergugat telah lalai dan kurang hati-hati dan melanggar kewajiban

hukumnya, yakni tidak memberikan keamanan yang memadai atas mobil milik

penggugat.Akibat kelalaian dan kekuranghati-hatian dari tergugat tersebut, telah

menyebabkan kerugian penggugat mengalami kerugian yang nyata.

Dalam putusannya terkait dengan ada tidaknya kelalaian yang menimbulkan

kerugian, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan didalam UUPK

yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha, dimana

hak konsumen diatur dalam Pasal 4, antara lain pada huruf a disebutkan hak atas

111 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hal., 184.
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kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Sedangkan  kewajiban  konsumen  antara  lain pada Pasal 5 huruf c adalah membayar

sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kemudian Hak Pelaku Usaha antara lain

pada Pasal 6 huruf a  disebutkan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai

dengan kesepakatan  mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan. Sedangkan kewajiban Pelaku Usaha antara lain pada Pasal 7 huruf c

disebutkan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif. Selanjutnya pada Pasal 8 huruf d disebutkan bahwa Pelaku Usaha

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana

dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Terhadap pelanggaran ketentuan dalam UUPK tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tangerang melihat pada ketentuan Pasal 28 UUPK yang menyatakan

pembuktian terhadap ada atau tidaknya keslaahan dalam gugatan ganti kerugian

dalam Pasal 19, 22, 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam

putusannya majelis hakim berpendapat karena tergugat sebagai pelaku usaha tidak

dapat membuktikan keluarnya mobil milik penggugat dari area parkir telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, maka tergugat telah berbuat tidak sesuai dengan

kewajiban hukumnya yang harus memberi jaminan dan keselamatan terhadap mobil

milik penggugat selaku pemakai jasa untuk mendapatkan keamanan.Perbuatan

tersebut oleh Majelis Hakim dikualifikasi sebagai kelalaian dan kekuranghati-hatian.

Lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab tergugat selaku pelaku usaha,

Majelis Hakimmempertimbangkannya oleh karena hilangnya mobil penggugat
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tersebut adalah karena adanya kelalaian dan kekuranghati-hatian dari tergugat.Maka

sesuai dengan Pasal 19 UUPK tergugat selaku pelaku usaha berkewajiban dan

bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerugian penggugat selaku

konsumen akibat memaki jasa perparkiran yang dikelola oleh tergugat.Lebih lanjut

Majelis Hakim menyatakan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

Melihat pertimbangan majelis hakim tersebut, dalam putusannya terkait

tanggung jawab terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Majelis hakim

menerapkan prinsip tanggung jawab yang ada dalam norma UUPK. Hal ini terlihat

dalam pertimbangan hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 28 UUPK  dalam

menyatakan penggugat telah lalai dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

Tergugat sebagai pelaku usaha telah gagal membuktikan hilangnya mobil milik

penggugat, dalammengkualifikasi tindakan tergugat,majelis hakim menerapkan beban

pembuktian terbalik yang dianut dalam UUPK. Majelis hakim dalam menentukan

tanggung jawab ganti kerugian akibat kelalaian tergugat menerapkan prinsip dalam

Pasal 19 UUPK, dimana dalam prinsip Pasal 19 kerugian yang dialami konsumen

merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha, ketentuan tersebut dikembangkan

dengan prinsip pembuktian terbalik (presumption of liability principle) yang diatur

dalam Pasal 28 UUPK.

Berdasarkan putusan majelis hakim yang menerapkan prinsip tanggung

jawab dalam UUPK terhadap gugatan dari tergugat yang mendalilkan perbuatan

melawan hukum KUHPerdata dan pelanggaran ketentuan UUPK, yang pada

prinsipnya berbeda dalam hal beban pembuktian dan tanggung jawab, apakah hakim
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tersebut tepat dan dapat menerapkan UUPK dalam putusanya dengan dasar gugatan

perbuatan melawan hukum dan UUPK?

Melihat substansi gugatan dari penggugat yang menempatkan diri sebagai

konsumen dalam gugatannya, serta turut mendalilkan pelanggaran norma-norma

dalam UUPK selain pelanggaran Perbuatan melawan hukum dalam

KUHPerdata.Perbuatan melawan hukum seperti yang telah penulis uraikan

sebelumnya salah satu unsur dari suatu perbuatan dikatakan melawan hukum adalah

perbuatan tersebut, bertentangan dengan kewajiban hukum. Sengketa konsumen yang

terjadi dan diselesaikan di pengadilan dalam putusan No.300/PDT/G/2010/PN.TNG,

dalam gugatanya penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum serta

pelanggaran terhadap norma yang ada dalam UUPK. Putusan Majelis hakim yang

menerapkan prinsip tanggung jawab dalam UUPK yang berbeda dengan KUHPerdata

dapat dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa perbuatan dari tergugat dalam

hal ini memenuhi unsur melanggar ketentuan dalam undang-undang dalam hal ini

UUPK. Seperti yang didalikan oleh penggugat dalam gugatanya, dimana tergugat

telah melanggar ketentuan atau norma dalam UUPK yang mengatur hak yang di

miliki oleh konsumen. Sehingga terkait pelanggaranterhadap ketentuan dalam UUPK,

hakim dalam memberi putusan dapat menerapkan prinsip tanggung jawab dalam

UUPK.

Penulis lebih lanjut berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tanggerang yang menerapakan beban pembuktian yang di atur dalam ketentuan pasal

28, menginggat penggugat dalam hal ini merupakan konsumen, tidak mempunyai

beban pembuktian karena UUPK  memberlakukan prinsip pembalikan beban
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pembuktian.112 Ketentuan ini adalah lex specialis dari Pasal 1365/1366 KUHPerdata

jisPasal 1865 KUHPerdata, 163 HIR, dan 283 RBg yang dikenal dengan prinsip

actori incumbit probotio.113Sehingga dalam penyelesaian sengketa konsumen pada

putusan  di pengadilan, majelis hakim dapat menerapkan prinsip tanggung jawab

yang diatur dalam UUPK. Sengketa konsumen yang diselesaikan di pengadilan dalam

putusan Putusan No. 300/PDT/G/2010/PN.TNG penggugat tidak hanya mendalilkan

perbuatan melawan hukum dalam dalilnya, tetapi pelanggaran terhadap norma dala

UUPK, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam UUPK, terhadap pelanggaran

ketentuan UUPK hakim dapat menerapakan pembuktian terbalik terhadap

pembuktian pelanggaran ketentuan UUPK.

3. Putusan No.300/PDT/G/2010/PN.TNG Ditinjau dari Tujuan Hukum

Penerapkan tiga nilai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan pada prakteknya bersaman adalah hal yang sulit.Jika dalam menegakan

hukum hanya memperhatikan kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan

dikorbankan.Begitu juga jika hanya melihat kemanfaatan, maka kepastiaan hukum

dan keadilan di korbankan.Sehingga dalam menegakan hukum harus ada kompromi

antara ketiga unsur tersebut.Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara

proposional seimbang.114

Pada dasarnya hukum menghendaki adanya keserasian antara keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penerapanya.Namun seringkali terjadi

112 Adrian Sutedi, Op. Cit., hal., 136.
113Pada prinsipnya, asas ini kemudian diletakkan beban pembuktian kepada penggugat.

Penggugat yang “mendalilkan” adanya hak atau peristiwa dimana tergugat harus mengembalikan hak
atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya.

114Sudikno, Op.Cit., hal 2
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konflik antara ketiga nilai tersebut yang sering disebut dengan antinomi.115Dalam

menghadapi antinomi tersebut, maka hakim di dalam menerapkan putusan harus

berani mengambil sikap sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya dalam

mengambil keputusannya tersebut.

Terkait dengan Tujuan Hukum yang telah tersebut penulis uraikan pada

tinjauan pustaka, Penulisakan melihat putusan hakim dilhat dari tiga nilai tersebut.

Dalam putusan No.300/PDT/G/2010/PN.TNG yang telah penulis jabarkan terdapat

pertentangan terhadap nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan. Hal ini terlihat

dalam putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya, dimana norma hukum satu

dengan yang norma hukum yang lain bertentangan, sehingga menjadi sumber keragu-

raguan bagi hakim. dalammemutus sengketa.

Putusan No.300/PDT/G/2010/PN.TNG terdapat pertentangan antara UUPK

dengan KUHPerdata, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak

yang bersengketa. Namun nilai keadilan yang di tegakan oleh Majelis hakim dalam

hal ini dapat terlihat dimana, dalam putusanya hakim menerapkan prinsip UUPK

yang dalam hal ini melindungi kepentingan pihak yang secara sosial ekonomi

kedudukan dari konsumen lebih lemah dibanding dengan kedudukan

pengusaha/perusahaan.116

Dilihat dalam putusan yang sudah ada sebelumnya dalam sengketa konsumen

yang diselesaikan melalui pengadilan terlihat tidak adanya nilai kepastian hukum,

115Fence M. Wantu, Op.Cit., hal 13
116 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hal 185
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dimana putusan pengadilan satu dengan yang lain berbeda dan tidak konsisten dalam

menerapkan norma-norma hukum akibat adanya pertentangan aturan antar peraturan

satu dengan yang lainya. Terkait dengan hal tersebut penulis berpendapat Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang yang menerapkan UUPK  guna melindungi

hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yang secara sosial ekonomi lebih

kuat dibanding konsumen, telah memberi nilai keadilan yang sesuai dengan rasa

keadilan masyarakat yang menuntut haknya ketika dirugikan akibat mengkonsumsi

barang dan atau jasa yang di perdagangkan oleh pelaku usaha. Nilai kepastian hukum

menurut pendapat penulis juga telah Majelis hakim terapkan, dimana hakim dalam

putusanya majelis hakim konsisten melihat dan menerapkan ketentuan dalam UUPK,

baik dalam hukum acaranya maupun prinsip tanggung jawab yang ada dalam UUPK,

sehingga tidak terjadi pertentangan norma hukum dalam putusanya, dimana Hakim

menerapkan UUPK pada kasus sengketa konsumen yang diselesaikan di pengadilan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang juga telah membawa

nilai kemanfaatan, dimana putusan tersebut telah memberikan manfaat bagi usaha

perlindungan konsumen, dengan menerapkan norma-norma dan aturan pada UUPK,

manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan UUPK tersebut memberi manfaat atau

kegunaan bagi konsumen dalam menuntut haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha.


