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ABSTRAK 
 
 Andi Adwiyah Fiscarina, B1111 13 560. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.3 Tahun 2013 Tentang 
Perlindungan Konsumendi bawah pembimbing Bapak Muhadar sebagai pembimbing I 
dan Ibu Wiwie Heryani sebagai pembimbing II 

Tujuan dari penelitian yaitu Untuk mengetahui sanksi pidana yang dikenakan 
kepada Pelaku Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
No. 3 Tahun 2013 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Untuk 
mengetahui penghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 
 Penelitian ini dilakukan di Disperindag, BPSK dan Pengadilan Negeri Makassar. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Pustaka (Library 
Research): Penelitian Lapangan (Field Research). data yang diperoleh baik data primer 
maupun data sekunder dianalisi secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
 Adapun hasil dari penelitian ini, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku 
Usaha yang diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.3 Tahun 2013 Tentang 
Penyelenggaran Perlindungan Konsumen dalam skala  Provinsi Sulawesi Selatan 
Pidana Yang Dikenakan Kepada Pelaku Usaha Yang Diatur Dalam Pasal 37 (1) ayat  
dapat pula dikenai sanksi pidana. Faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Perda 
dikarenakan beberapa faktor, yaitu: a) Faktor Undang-udang, Perda ini sangat baik, 
tetapi pelaksanannya belum optimal, karena Perda ini belum memberikan efek jera 
kepada pelaku usaha. Dapat dilihat dari substansi perda ini baik, tetapi dalam 
pengunaannya belum efektif atau diabaikan. Hal ini terjadi disebabkan oleh tumpang-
tindih dan banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen; b) faktor 
penegak hukum, dapat dilihat tujuan Perda ini sangat baik, tetapi pelaksanannya belum 
optimal, karena Perda ini tidak digunakan oleh penegak hukum dalam memutus atau 
menyelesaikan sengketa untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan 
melindungi konsumen; c) faktor fasilitas atau sarana, konsumen masih mengalami 
kesulitan mengakses ke lembaga/instansi yang dapat membantu konsumen jika 
mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha; d) Faktor masyarakat, 
dengan kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-
haknya; dan e) faktor kebudayaan, untuk faktor ini penulis berkesimpulan masyarakat 
selaku konsumen semakin kritis untuk melakukan komplain kepada pelaku usaha yang 
melakukan kecurangan. 

 

	



 
 

 

 

 
	

 Andi Adwiyah Fiscarina B11113560, Effectiveness of the implementation of 
criminal sanctions in the regulation area of South Sulawesi Number 3 Year 2013 about 
the costumer protection. Under supervised by Muhadar as the supervisor I and 
Wiwie Heriany as the Supervisor II. 

 The purpose of this research is to know the criminal sanctions imposed on the 
bussiness workers which is regulated under the regulation area of South Sulawesi 
Number 3 Year 2013 about implementation of the consumer protection. To know the 
inhibitors of the effectiveness of the implementation in the regulation area of South 
Sulawesi number 3 Year 2013 about implementation of the consumer protection. This 
research was conducted in the Department of the industry and Trade of Makassar and 
in the District court of Makassar. In this research, the researcher used the technique of 
literature research and field research. The collected data which are primary and 
secondary data were analyzed qualitatively and presented descriptively. 

 As for the results of this research, criminal sanctions imposed on business 
workers are regulated in the regulation area of South Sulawesi Number 3 Year 2013 on 
the implementation of the consumer protection in South Sulawesi. Criminal sanctions 
imposed to business workers regulated in article 37 (1) may also imposed to criminal 
sanctions. Inhibiting factors of the effectiveness of the implementation of the regulations 
due to several factors, namely: a) the regulation factors, this regulation area is good but 
the implementation is not yet optimal, because this regulation has not provided 
deterrent effect to business workers, it can be seen from the contents of this 
regulations, it’s very good but in its implementation has not been effective or neglected. 
This happens because of overlaps and many regulations about the consumers 
protection; b)The law enforcement factors, it can be seen that the purpose of this 
regulation area is very good, but the implementation is not yet optimal because this law 
is not used by the law enforcers in deciding or resolving disputes to provide a deterrent 
effect to business workers and to protect the consumers; c) facilities factors, who 
suffered loses caused by business workers; d)society factors, with less general public 
awareness as consumers of their rights and; e) cultural factors, for this factor the author 
concludes society as consumers increasingly critical to complain to business works who 
do fraud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi 

masyarakat secara merata materiil maupun spiritual tanpa melihat  kedudukan 

sosial dan tingkat kehidupan seseorang dalam dunia usaha.  

Seiring dengan perkembangan zaman pembangunan serta perkembangan 

perekonomian mempengaruhi kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, 

industri, ekonomi maupun perdagangan. Hal ini mengakibatkan timbulnya 

berbagai permasalahan mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang 

perindustrian dan bidang perdagangan nasional, selain itu globalisasi dan 

perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai kemajuan teknologi, 

informatika, telekomunikasi telah memperluas ruang gerak transaksi 

perekonomian baik produksi dalam negeri maupun luar negeri. Kedudukan 

konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, bahkan konsumen berada 

di tingkatan paling bawah yang dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya. 

Berkaitan dengan hal-hal diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara 

hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan 

peraturan yang melindungi konsumen dari kerugian yang timbul karena 

pemakaian atau mengonsumsi suatu produk, serta pengawasan yang ketat agar 

agar peraturan-peraturan itu dipatuhi dan dilaksanakan. 
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Perlindungan konsumen suatu hal yang “cukup baru” dalam dunia peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, meskipun “dengungan” mengenai perlunya 

peraturan perundang-undangan yang komprehesif bagi konsumen tersebut 

sudah digaungkan sejak lama. Praktik monopoli dan tidak adanya perlindungan 

konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah 

dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Tidak adanya 

alternatif yang dapat diambil oleh konsemen telah menjadi suatu “rahasia umum” 

dalam dunia industri atau usaha di Indonesia.  

 Az. Nasution menjelaskan konsekuensi dari upaya menyusun rancangan 

Undangundang tentang Perlindungan Konsumen yang sekarang sudah 

diberlakukan dapat disebut sebagai membangun tata Hukum Konsumen secara 

tersendiri yang berada di dalam sistem Hukum Indonesia.1 

 Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas 

sangat merugikan kepentingakn masyarakat. Pada umumnya para pelaku usah 

berlindung dibalik standar contract atau perjanjian baku yang telah 

ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), 

ataupun melalu berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha 

kepada konsumen. 

 Hukum sudah mengatur tentang perlindungan konsumen yang tertuang 

dalam beberapa literatur tetapi terkadang hanya menjadi “pelengkap”. Padahal 

setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi 

peristiwa yang konkret, artinya hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, 
																																																													
1  Nurmadjito, 2000. “Kesiapan Perangkat Peraturan Prundang-undangan tentang Perlindungan 

Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas” dalam buku Hukum Perlindungan 
Konsumen, Bandung, Mandar Maju, hlm.13. 
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meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan (fiat Justitia et pereat 

mundus).2 

 Oleh karena itu, penyelesaian  kasus-kasus mengenai perlindungan 

konsumen dapat dilaksanakan melalu jalur litigasi (pengadilan) maupun non 

litigasi (diluar pengadilan), karena di dalam peraturan perundang-undangan 

terdapat mengenai perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak konsumen 

yang harus dilindungi oleh undang-undang tersebut. Fungsi undang-undang 

perlindungan konsumen (UUPK) adalah untuk dijadikan landasan hukum bagi 

pemerintah dalam meningkatkan perlindungan konsumen agar para pelaku 

usaha tidak melakukan kecurangan atau penipuan terhadap konsumen.  

 Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumenrisme) sebenarnya 

masih parallel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, gerakan 

perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa Amerika Serikat. 

YLKI yang secara popular dipandang sebagai perintis advokasi konsumen 

di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di 

Indonesia ini termasuk cukup responsif terhadap keadaan bahkan melalui 

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) N0. 2111 Tahun 1978 

tentang Perlindungan Konsumen.3. 

Agar konsumen tidak selalu menjadi korban serta berada di posisi yang 

lemah ataupun selalu dirugikan oleh pengusaha atau produsen yang sering 

menghalalkan segala cara dapat meraih keuntungan yang besar di dalam 
																																																													
2  Sudikno Mertokusumo, 1989. Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta, Liberty. 

hlm.134.  
3  Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 29. 
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mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/ atau jasa yang 

diproduksinya. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutukan oleh 

sebagaian besar kalangan masyarakat, khususnya adalah konsumen karena 

dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari masih sangat banyak ditemukan 

permasalahan tentang sengketa konsumen, dimana mereka merasa dirugikan 

oleh produsen karena produk dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal itu lah 

yang menjadikan alasan konsumen kemudian menuntut ganti rugi kepada pelaku 

usaha, akan tetapi para konsumen tersebut belum mendapatkan perlindungan 

hukum yang tepat, dikarenakan masih lemahnya perlindungan hukum yang 

diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian 

tersebut.  

Berdasarkan realita tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip tersebut dapat 

terlihat bahwa prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara 

langsung maupun tidak langsung karena pelaku usaha secara tidak langsung 

telah menunjukkan itikad tidak baik ketika menjalankan usahanya. Dengan 

demikian maka sangat diperlukan upaya hukum untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen, hal tersebut 

dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan terhadap konsumen melalui 

sebuah pembentukan undang-undang yang secara tegas dapat melindungi 

kepentingan dan hak-hak konsumen secara integratif dan komprehetif serta 

dapat diterapkan secara efektif di dalam pergaulan hidup masyarakat. 

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum 

konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki 
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sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka 

tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak 

bertanggung jawab atas barang dan/ atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen ini 

tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintigrasi 

juga ke dalam suatu sistem perekonomian, yang mana di dalamnya juga terlibat 

para produsen atau pengusaha.  

Selanjutnya jika di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada 

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen diartikan bahwa 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen, maka dengan demikian hukum perlindungan 

tidak lain adalah hukum yang didalamnya mengatur tentang upaya-upaya untuk 

memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan 

para konsumen yang hak-haknya telah dilanggar oleh produsen. 

Dapat kita lihat bersama bahwa kesadaran dari pihak produsen atau 

pelaku usaha di Indonesia masih kurang. Banyak para pebisnis baik dari 

kalangan menengah ataupun kalangan atas yang tidak etis, tidak jujur dan tidak 

bertanggung jawab atas ulahnya. Sehingga banyak dari konsumen di Indonesia 

yang diperlakukan sewenang-wenangan oleh pihak pelaku usaha. 

Pelaku usaha atau para produsen melakukan pelanggaran bukan tanpa sebab, 

karena mereka juga memiliki kepentingan masing-masing. Akan tetapi, demi 

mencapai tujuan atau target mereka tersebut, mereka kurang memperhatikan 

dampak atau akibat yang timbul bagi para konsumennya. 
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Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat perbuatan pelaku usaha 

juga terjadi di kota Makassar, contohnya seorang konsumen, Hendra Cipto (33) 

warga Jl Sungai Saddang Baru Lr Mu’min 2 melaporkan bengkel Kharisma AC 

yang tak jauh dari rumahnya. Dalam laporan itu, Kharisma AC dinilai telah 

melakukan penipuan dan melanggar undang-undang perlindungan konsumen, 

Dengan rentetan permasalahan itu, lanjut Hendra, ia melaporkan ke Polrestabes 

Makassar dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Nomor STBL/304/II/2014/Polda Sulsel/Restabes 

Makassar4.  Kasus lain yang sempat terungkap, yaitu Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak 

(sidak) terhadap usaha Rumah Makan (RM) Mie Titi di Jalan Boulevard 

Panakkukang, Selasa (13/12/2016). Satuan Tugas Sidak dilakukan Satgas 

Bidang Perdagangan dan Bidang Perlindungan Konsumen, Disperindag Kota 

Makassar. Sidak dilakukan sebagai respon terhadap laporan warga Kota 

Makassar sebelumnya yang menemukan belatung pada sajian sambal mie 

kering Mie Titi Boulevard Panakkukang. Kepala Bidang Perdagangan 

Disperindag Makassar, Muhammad Fadli mengatakan dalam sidak dilakukan 

pemeriksaan sarana usaha Mie Titi dalam memproduksi atau mengolah mie 

kering menyangkut bahan yang digunakan, jumlah tenaga kerja dan kelayakan 

tempat usahanya demi memberikan rasa aman dan nyaman terhadap 

konsumen.“Dinas Perindag langsung melihat langsung kondisi di lapangan 

dalam hal kewenangan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha melakukan 

																																																													
4  http://lintasterkini.com/02/02/2014/diduga-tipu-konsumen-bengkel-kharisma-ac-dilapor-

polisi.html. 
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tindakan cepat terkait dalam hal memberikan kepastian dan rasa aman bagi 

perlindungan konsumen,” kata Fadli. Terkait mengenai peninjauan kembali izin 

usaha bahkan sampai penutupan, kata Fadli, menunggu koordinasi dan 

rekomendasi dari stakeholder terkait. “Kita tunggu yang mempunyai peranan 

secara langsung (menutup) dalam hal ini seperti Dinas Kesehatan, Balai POM, 

dan Badan Lingkungan Hidup,” kata Fadli.5 Selain itu ada kasus yang ditangani 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Selatan, menilai  

Perusahaan Listrik Negara PLN menyalahi UU Perlindungan Konsumen. Hal 

tersebut diungkap oleh Ketua YLKI Sulsel, Zohra Andi Baso, saat dikonfirmasi 

Tribun, mengenai tarif dasar listrik yang dinaikkan pihak PLN secara diam-diam. 

"Sikap PLN ini sangat tidak dibenarkan, karena menaikkan tarif listrik tanpa ada 

pemberitahuan terlebih dahulu ke konsumen”.6 Seharusnya sebelum dinaikkan, 

pihak PLN mengumumkan rencana kenaikan itu ke media massa agar 

sebelumnya publik (konsumen) mengetahui kondisi tarif yang akan berubah di 

waktu yang akan datang, agar bisa mempersiapkan diri sebelum perubahan itu 

dilaksanakan. Zohra mengaku menyesalkan sikap yang dilakukan PT PLN. 

Dengan kejadian ini, dalam waktu singkat ia akan melakukan mediasi kepada 

PLN Sulselbartra. "Kita akan memediasi pihak PLN, apa alasan dan dasar 

mereka menaikkan TDL tanpa ada pengumuman ke konsumen," paparnya.7  

 

																																																													
5  https://www.edunews.id/khasanah/ragam_lainnya/kasus-belatung-mie-titi-disperindag-

makassar-lakukan-sidak/. 
6   Idem. 
7		 Idem.		
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Di dalam Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Konsumen) telah diatur 

pelanggaran-pelanggaran oleh pelaku usaha, diantaranya sebagai berikut: 

dihukum dengan penjara 5 (lima) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000.000., (dua milyar rupiah) terhadap pelaku usaha yang memproduksi 

atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah ukuran, 

takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran komposisi, atau keterangan tentang 

barang tersebut.8 

Dari beberapa contoh kasus di atas, terlihat bahwa kedudukan konsumen 

masih lemah dan pelaku usaha lebih dominan, sehingga diperlukan peraturan 

yang lebih banyak dan pelaksanaannya baik, agar dapat untuk melindungi 

konsumen. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan 

diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku Usaha yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen? 

																																																													
8						http://makassar.tribunnews.com/2015/01/04/ylki-sulsel-naikkan-tarif-diam-diam-pln-salahi-uu-

perlindungan-konsumen  
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2. Apakah faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dikenakan kepada Pelaku Usaha yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2013 

2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

2. Untuk mengetahui penghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen. 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum. 

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang terjadi 

diakibatkan oleh Pelaku Usaha. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Efektivitas Hukum 

1.  Pengertian Efektivitas Hukum  

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas 

memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat 

efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu 

penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas 

suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan 

yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah 

efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para 

ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas 

organisasi. Mengutip Ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman 

tentang efektivitas sebagai berikut:9 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai 
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang 
melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang 
dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau 
mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki ”. 

 
Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif 

apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki, artinya, 

pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya 

tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan 

sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan 
																																																													
9  The Liang Gie, Ensiklopedia Administrasi, Gunung Agung ,Jakarta, 1998, hlm. 33. 
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sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha 

atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud 

adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut 

merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut 

wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.10 

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum,11 berpendapat 

bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 

kita pertama-tama harus dapat mengukur  “sejauh mana aturan hukum itu ditaati 

atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada 

umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-

undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan 

fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang 

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-

undangan tersebut. 

Teori lain yang membahas tentang efektivitas, yaitu Teori Efektivitas 

Hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu 

hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:12  

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);     

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum  

																																																													
10 http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html, diakses pada Tanggal 3 

November 2016. 
11   Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 

61. 
12   Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8. 
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; dan  

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

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat 

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung 

dari aturan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum juga berkaitan erat dengan 

kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat, maka wajar jika 

timbul pertanyaan-pertanyaan tentang apa arti kesadaran hukum.13 

 

2. Wujud Hukum  

Beberapa sosiolog hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat 

umum aturan dibedakan dari aturan sosial dan aturan moral. Hal ini menurut 

Anwarul Yaqin disebabkan masyarakat modern mempunyai suatu pemerintahan 

yang terorganisasi, pranata peradilan dan mesin administrasi dimana ketaatan 

terhadap aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya, di 

dalam suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu and such societies have in 

fact existed and exist even now alias masyarakat yang bukan saja pernah ada 

melainkan masih ada sekarang, masyarakat seperti itu tidak mempunyai 

																																																													
13 Ibid, hlm 131. 
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organisasi politik hukum tidak dapat secar tegas dibedakan aturan-aturan sosial 

berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin ketaatan.14 

Aturan-aturan itu merupakan hukum di tempat itu, yang kedudukannya 

esensial mengingat dua alasan. Pertama, setiap orang mengetahui jika suatu 

hukum dilanggar, maka beberapa tindakan akan mengikutinya. Kedua, setiap 

orang mengetahui bahwa hukum berguna bagi kehidupan mereka, sebab hukum 

melindungi mereka dari pelanggaran hukum.15  

 

3.    Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum  

 Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan 

adalah tiga unsur yang saling berhubungan.16 Ketaatan hukum sendiri masih 

dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh 

H.C. Kelman:17  

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat 

berhadapan suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; 

2. Kataatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap 

suatau aturan hanya kerana takut hubungan baiknya dengan 

seseorang menjadi rusak; 

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat  pada 

suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan 

nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 

																																																													
14  Ibid, hlm 132 
15  Ibid, hlm. 133  
16  Ibid, 140.  
17  Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif  Watampone, Jakarta, 1998, 

hlm.198. 
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Dengan kata lain, mengetahui tiga jenis ketaatan di atas, maka tidak 

dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-

undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undang, paling 

tidaknya juga harus perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-

undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu unang-

undang hanya dengan ketaan yang bersifat compliance atau identification, 

berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah; 

sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan 

undang-undang dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin 

tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.18 

Soejono Soekanto mengemukakan empat usur kesadaran hukum, yaitu: 19 

1. Pengaturan tentang hukum; 

2. Pengetahuan tentang isi hukum; 

3. Sikap hukum; dan 

4. Pola perilaku hukum. 

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam 

mengikuti dan mengamalkan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan yang 

terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang 

tumbuh dari hari nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu 

atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam 

hukum.20  

																																																													
18  Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 142-143. 
19  Soerjono Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 39. 
20 Beni Acmad Saebani, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, 2007, Bandung, hlm.197. 
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 Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas hukum adalah tiga 

unsur yang saling berhubungan. Walaupun orang sering mencampur adukkan 

anara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hali itu sangat 

berbeda, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua 

unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum 

dan perundang-undangan di dalam masyarakat.  

 Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin 

bahwa masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan atau perundang-

undangan. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu merupakan pangkal 

dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah 

terbanyak dari kedaran-kesadaran individu mengenai suatu peristiwa tertentu.21  

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran 

hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik 

adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai 

sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Hukum berbeda dari ilmu 

yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan 

profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban 

dan tidak di atas  komitmen. Kewajiban moral untuk menaati peranan peraturan 

membentuk karakteristik masyarakat. 

Dalam kenyatannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan 

ketaatan sosial lainnya, ketataan hukum merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah 

																																																													
21  Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  

2011, hlm.167.  
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demikian dengan ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan 

maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi 

penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung 

dipaksakan. 

Bila membicarakan efektivitas dalam masyarakat berarti membicarakan 

daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat tata 

terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum 

yang harus memenuhi syarat, yaitu secara yuridis, berlakusecara sosiologis dan 

berlaku secara filosofis.22 Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang 

memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu 

perbandingan suatu realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang 

antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in 

theory).23   

 

4.  Efektivitas Perundang-Undangan 

 Hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berjalan 

efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur 

efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum diantaranya:24  

a) Faktor hukumnya sendiri: secara sosiologis (dapat diterima oleh 
masyarakat); secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang 
mengatur bidang-bidang hukum tertentu harus sinkron; secara filsofis. 

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum, dalam artian betul-betul telah melaksanakan 

																																																													
22  H.Zainuddin Ali, Sosiologi hukum, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 62. 
23  Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Umm Press:2009, Malang, 

hlm.33 
24 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo      
Persada: 2011, Jakarta, hlm. 8. 
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tugas dan kewajibannya sebagaiman digariskan oleh hukum yang 
berlaku. 

c) Faktor sarana atau fasilitas tersedia yang mndukung dalam proses 
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka 
tudak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. 
Sarana atau fasilitas tersebut, antar lain, mencakuo tenaga manusia 
yang perpendidikan terampil, prganisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keungan yang cukup dan seterusnya.25 

d) Kesadaran hukum masyarakat, syarat kesadaran hukum masyarakat: 
Tahu hukum (law awareness); Rasa hormat terhadap hukum (legal 
attitude); Paham akan isinya (law acqium tance); Taat tanpa dipaksa 
(legal behavior) 

e) Faktor kebudayaan, perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan 
Ruth Benedict tentang adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah 
bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang 
berlaku. Cara mengatasinya : 

1. Eksklusif harus banyak membentuk hukum dan selalu meng-
update; 

2. Para penegak hukumnya harus betu-betul menjalankan tugas 
kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh 
pandang bulu; 

3. Lembaga MPR sesuai dengan ketentuan UUD 1945 melakukan 
pengawasan terhadap kerja lembaga-lembaga negara. 

 
Kebudayaan (culture/system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari). 

Efektivitas sutau perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa 

faktor, antara lain:26 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan; 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; 

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di 

dalam masyarakat; 

																																																													
25  ibid, hlm.37. 
26	Idem.	
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d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 

boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesat), 

yang disitilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation 

(undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu, menurut Achamad Ali, pada umumnya faktor yang 

banyak mempengaruhi suatu efektivas perundang-undangan adalah professional 

dan optimal pelaksaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik 

didalam menjalankan tugas yang dibebankn terhadap diri mereka maupun 

penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang menaati 

ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingan 

(interest) oleh peraturan perundang-undangan tersebut. 

Selanjutnya Otje Salman27 peranan hukum dalam pembangunan, hal ini 

berarti hukum di satu segi harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat 

sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang 

dilaksanakan, juga harus mampu memelihara dan menjaga keberhasilan 

pembangunan yang telah dilaksanakan. Disamping itu, pembentukan hukum 

harus pula memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum dibentuk 

itu dapat berlaku aktif, sehingga hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak 

dalam masyarakat.  

																																																													
27  Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 

66. 
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Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, 

yaitu:28 Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan 

sebagai ‘institusi’ yang ditinjau dari ciri-cirinya, pada perpepektif ini, tidak terlalu 

memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-

undangan.  

a. Perspektif individu, atau ketaatan, atau yang lebih berfokus pada segi 

indivudu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-

undangan. Perspektif ini lebih berfokus terhadap masyarakat sebagai 

kumpulan pribadai-pribadi. Faktor kepentingan menyebabakan seseorang 

menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata llain, pola-pola prilaku 

warga masyarakat dengan efektivitas perundang-undangan dapat dilihat 

kaitannya dengar faktor-faktor individual, baik yang bersifat objektif 

maupun subjektif. 

i. Faktor-faktor individual yang bersifat objektif; usia, gender, pendidikan, 

profesi, dan pekerjaan, latar belakang sosial dan domisili. 

ii. Faktor-faktor individual yang bersifat subjektif; penyesuaian sosial, 

perasaan tidak tentram, pola-pola pikiran rasinonal atau drogmatis, 

dan lain-lain. 

 

 

 

																																																													
28  Achmad Ali, Op.cit, hlm. 378-379. 
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B.  Perlindungan Konsumen 

1.  Pengertian Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan 

konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru. 

Khususnys di Indonesia, sedangkan di negara maju, hali ini mulai dibicarakan 

bersamaan dengan perkembangan industri  dan teknologi.  

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen disebutkan: 

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanaya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.29  

 Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi 

perlindungan konsumen dalam mamperoleh barang dan jasa, yang berawal dari 

tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat 

pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua 

aspek itu, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen 

barang atau jasa yang tidak sesuai apa yang telah disepakati atau 

melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk 

persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses 

produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah 

																																																													
29 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,  
 Bandung, 2014, hlm. 7. 
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sesuai dengan standar sehubungan dengan keamana dan keselamatan 

konsumen atau tidak. Juga, tentang persoalan bagaimana konsumen 

mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau 

mengkonsumsi produk yang tidak sesuai. 

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat 

yang tidak adil. Dalam kaitan ini, termasuk persoalan-persoalan promosi 

dan pengiklanan, standar kontrak, harga, layanan penjualan, dan 

sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam 

memproduksi dan mengedarkan produknya.  

 Aspek pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan, dimasukkan dalam tanggungjawab produk, yaitu tanggung 

jawab yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha karena barang yang 

diserahkan kepada konsumen itu menggandung cacat didalamnya sehingga 

menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya keracuanan makanan, barang 

tidak dapat dipakai karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat bertahan lama 

karena cepat rusak, barang tidak sesuai dengan penggunaan yang diinginkan, 

dan sebagainya. 

Dalam kaitan ini, beberapa persoalan yang timbul menyamgkut bahan 

baku, proses produksi, desain, dan sebagainya yang berhubungan dengan 

menghasilkan produk. Sedangkan yang kedua, mencakup cara konsumen 

memperoleh barang atau jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan standar 

kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang dilakukan oleh 
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produsen-pelaku usaha kepada konsumen yang hendak mendapatkan barang 

atau jasa kebutuhannya”.30  

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana 

salah satunya adalah perlindungan konsumen dipandang baik secara materiil 

maupun formal akan semakin terasa penting, dengan demikian upaya-upaya 

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para 

konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat 

segera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di negara 

Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut 

perlindungan konsumen yang banyak terjadi.31  

 Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan 

dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan oleh semua 

bangsa di dunia khususnya adalah negara Indonesia untuk dapat mewujudkan 

perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang 

merasa dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen. 

Mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen adalah mewujudkan hubungan 

berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki ketertarikan dan saling 

ketergantungan antara konsumen, pengusaha (pelaku usaha), dan juga 

pemerintah.32 

 

 

																																																													
30 Ibid, hlm. 8. 
31 Husni Syahwali dan Neni Sri Imaniati, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, CV. 
Mandar   Maju, Bandung, 2000, hlm. 33. 
32 Erman Rajaguguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm.7. 
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2.  Tujuan Perlindungan Konsumen 

Tujuan yang ingin dicapai melalui UU Perlindungan Konsumen ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses pemakaian negatif dari barang 

dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d.  Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk 

mendapatkan informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang memjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keaselamatan konsumen.33  

 

3.  Asas Perlindungan Konsumen  

 Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan 

peraturan hukum, namun tidak ada hukum bisa dipahami tanpa mengetahui 
																																																													
33 Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 26-27. 
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asas-asas hukum yan ada didalamnya, asas-asas hukum memberikan makna 

etis kepada setiap peraturan-peraturan serta tata hukum. Asas-asas hukum 

merupakan fondasi bagi suatu perundang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya.  

 Asas-asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 UU Perlindungan 

Konsumen, adalah:34  

a. Asas manfaat  

Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secara keseluruhan, yaitu memberikan kepada 

masing-masing pihak (produsen-pelaku usaha dan konsumen) apa 

yang menjadi haknya.  

b. Asas keadilan 

Asas ini menghendaki bahwa melalui peraturan dan perlindungan 

konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku 

adil melalui perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban secara adil. 

c. Asas keseimbangan  

Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan 

pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan 

penegakan hukum perlindungan konsumen.  

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen  

Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan 

memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan 
																																																													
34 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 10. 
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sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan 

keselamatan jiwa dan harta bendanya. 

e. Asas kepastian hukum  

Asas ini dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelengaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.  

 

3. Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha  

a. Konsumen 

 Menurut Mariam Darus, konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai 

terakhir sebuah produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu 

setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 

diperdagangkan atau di perjualbelikan lagi.  

 Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen disebutkan: 

“Konsumen adalah setiap orang barang dan/ jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, kluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 
 
Dengan demikian, bahwa semua orang adalah konsumen karena 

membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, 

keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.35  

 

 

																																																													
35 Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 14-15. 
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b. Produsen atau Pelaku Usaha  

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang 

dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, 

dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam 

penyediaan baramg dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.   

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha 

pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait 

dengan penyampaian/pengedaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. 

 

4.   Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha  

 a.  Hak Konsumen  

Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen, 

kosumen memiliki hak sebagai berikut : 

i. Hak atas kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang/atau jasa; 

ii. Hak untuk memilih barang barang dan/ atau jasa, serta mendapatkan 

barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, 

serta jaminan yang dijanjikan; 

iii. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/ atau jasa; 

iv. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau 

jasa yang digunakan; 
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v. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

vi. Hak untuk mendapat mpembinaan dan pendidikan konsumen; 

vii. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak 

diskriminatif; 

viii. Hak untuk mendapat konpensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, 

apabila barang dan/ atau jasa tidak diterima sesuai perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya; dan 

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

Dari hak konsumen diatas, masalah kenyaman, keamanan, dan 

keselamatan merupkan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan 

konsumen.  

b.  Kewajiban konsumen 

 Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen, 

kosumen memiliki hak sebagai berikut : 

i. Membaca atau mengikuti petunjik informasi dalam prosedur atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

ii. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/ atau jasa; 

iii. Membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati; dan 

iv. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut.36  

 

																																																													
36 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindunagn Konsumen, PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 30. 
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c. Hak Pelaku Usaha 

Hak-hak yang dibebankan oleh UU Perlindungan Konsumen kepada 

Pelaku Usaha, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 sebagai berikut: 

1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

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

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang 

diperdagangkan; dan 

5. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Hak pelaku didalam Pasal 6 Undang- Undang perlindungan Konsumen di 

atas dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahani hak-hak produsen, 

sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha 

(produsen).37 

Tampak bahwa pakok-pokok hak dari pelaku usaha-produsen adalah: 

a. menerima pembayaran; 

b. mendapat perlindungan hukum; 

c. membela diri; dan 
																																																													
37 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, GRAHA ILMU, Yogyakarta, 2015, hlm. 60. 
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d. rehabilitasi. 

Hak menerima pembayaran berarti produsen-pelaku usaha berarti berhak 

menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan dan 

diserahkannya kepada pembeli, Hak mendapat perlindungan hukum berarti 

produsen-pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum jika da 

tindakan pihak lain, yaitu konsumen, yang debgan tidak dengan itikad baik 

menimbulkan kerugikan baginya. 

Selanjutnya hak membela berarti produsen-pelaku usaha berhak 

membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak 

lain yang mempersalahkan atau merugikan haknya. Dan hak rehabilitasi, artinya 

produsen-pelaku usaha berhak rehabilitasi atas nama baiknya (dipulihkan nama 

baiknya) sebagai produsen-pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnta 

produsen-pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa 

produsen-pelaku usaha teryata bertindak benar menurut hukum.38 

 

d. Kewajiban Pelaku Usaha  

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 UU 

Perlindungan Konsumen, adalah; 

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

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

dan jamina barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

																																																													
38 Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 42. 
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3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tida diskriminatif; 

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

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ 

atau jasa yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau 

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

atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan; 

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

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau 

jasa yang diperdagangkan; 

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

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen-pelaku usaha 

adalah: 

a. Beritikad baik; 

b. Memberi informasi; 

c. Melayani dengan cara yab sama; 

d. Memberi jaminan; 

e. Memberikan kesempatan mencoba; dan 

f. Memberi kompensasi. 
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Kewajiban beritikad baik berarti produsen-pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukan itikad baik, yaitu secara 

berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung 

jawab. Kewajiban memberi informasi berarti produsen-pelaku usaha wajib 

memberikan informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala 

hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah 

informasi yang benar, jelas, dan jujur. 

Kewajiban melayani berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi 

pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membeda-

bedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif. Kewajiban 

memberi kesempatan berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kesempatan 

kepada konsumen untuk menguju atau mencoba produk tertentu sebelum 

konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar 

konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan 

kebutuhannya. 

Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen-pelaku usaha wajib 

memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak 

atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

fungsinya dan karena tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang 

diperjanjikan.39  

 

 

 
																																																													
39 Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 72.  
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C.  SANKSI PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN 

1.  Pengertian Sanksi Pidana 

Aturan hukum dirasakan dan dihormati sebagai kewajiban seseorang dan 

hak menuntut orang lain. Sanksi yang berada di belakang mereka, bukan 

sekedar motif kejiwaan yang mendorong orang untuk mengikuti aturan moral 

maupun aturan sosial.40 

 Lebih lanjut Anwarul Yaqin41 menuliskan bahwa meskipun hukum dapat 

eksis tanpa negara, seperti dalam masyarak primitf suatu masyarakat buta huruf, 

tetapi hukum di dalam pandangan modern mencakupi eksistensi negara. Agar 

warga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama di dalam suatu cara yang tertib 

dan damai, maka negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan 

mengakui aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut ‘hukum’ aturan-

aturan itu mengefektikkan negara menentukan sanksi, di dalam bentuk paksaan; 

untuk melaksanakan ketaatan. 

 Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar 

kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini 

erat kaitanya denga efektif atau tidaknya suatu aturan atau ketentuan hukum. 

Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul 

adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya 

hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena 

ancaman paksaan itu tidak terkominikasikan secara memadai pada warga 

masyarakat. Sehubungan dengan persoalan efektivitas huku, maka selain 

																																																													
40  Ibid, hlm. 133.  
41  Idem.		
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pengidentikkan hukum dengan unsur paksaan eksternal dari negara; ada juga 

pandangan lain seperti ajaran realisme, yaitu pengidentikkan hukum dengan 

proses pengadilan.42 

Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli, antara lain: 

 W.F.C. Van Hattum:43 

“Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-
peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu 
masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara 
dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-
tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan 
pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan 
yang bersifat khusus berupa pidana.” 
 

 Moeljatno:44 
 
 Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan ataudijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan; dan  

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 

Dan yang terakhir pendapat oleh Hazewinkel Suringa, yaitu:45 

“Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan 

dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan 

pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.” 

																																																													
42   Ibid. hlm. 137. 
43  Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.2.  
44		 Moeljatno, 1982. Azas-azas Hukum Pidana-Cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta,  hlm. 1. 
45  Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 4. 
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Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum 

yaitu:  

1. sanksi hukum pidana; 

2. sanksi hukum perdata; 

3. sanksi administrasi/administratif. 

Dalam hukum Pidana, sanksi hukum disebut hukuman, Hukuman sendiri diatur 

dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: 

a)     hukuman mati; 

b)     hukuman penjara; 

c)     hukuman kurungan; dan 

d)     hukuman denda. 

2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: 

a)     pencabutan beberapa hak yang tertentu; 

b)     perampasan barang yang tertentu; dan 

c)     pengumuman keputusan hakim. 

Masalah penggunaan hukum/sanksi pidana dalam hukum adminstrasi 

pada hakikatnya termasuk nagian dari “kebijakan hukum pidana (penal policy)”. 

Mengggamati penggunaan hukum/sanksi pidana dalam berbagai produk 

perundang-undangan di Indonesia (yang bersifat hukum administrasi), maka 

menarik untuk dipermasalahkan apakah penggunaan hukum pidana dalam 

bidang administrasi di Indonesia itu dapat disebut sebagai atau diidentikkan 

dengan dengan “administrstive penal law (Ordeningstrafrecht/ 
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Ordunungstrafrech/verwaltungsstrsfarecht)” dan apakah delik yang diciptakannya 

dapat diidentikkan atau sesuai dengan istilah yang dikenakan dengan 

kepustakaan yaitu “administratief delikten”, “verwaltungsubertretungen”. Ruang 

lingkup permasalahannyadapat dilihat/ dikaji dari sudut masalah-masalah pokok 

hukum pidana secara dogmatis (masalah tindak pidana, masalah kesalahan, 

atau masalah pidana dan pemidanaan) atau dilihat secara fungsional, mulai 

tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.46 

 

2.  Sanksi Pidana Perlindungan Konsumen 

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 UU 

Perlindungan Konsumen:  

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang: 

 a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut;  

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

																																																													
46  Barda  Nawawi Arief, Kapita Seleksi hukum Pidana,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 

hlm. 11. 
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 d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut;  

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan 

dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

 f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

 g. tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;  

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;  

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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 (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud. 

 (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar.  

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran. 

Pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana ketika mereka 

memperdagangkan barang, sedian farmasi maupun pangan, yang rusak, cacat, 

atau bekas tercemar, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar 

atas barang yang dimaksud. Selain dapat dikenai sanksi pidana pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan pasal 8 ini wajib menarik barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkannya dari peredaran pasar. Selanjutnya pelaku usaha juga dapat 

dijatuhi sanksi pidana ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 9 UU 

Perlindungan Konsumen, ketika pelaku usaha di dalam menawarkan, 

memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/ 

atau barang tersubut seolah-olah telah memenuhi dan/atau memiliki potongan 

harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, sejarah 

atau guna tertentu, dalam keadaan baik dan/atau baru.  

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang 

merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya, 
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sehingga mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau bahkan 

mengakibatkan kematian diberlakukan  ketentuan pidana yang berlaku, maka 

terhadap sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 UU 

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan 

berupa: 

a. Perampasan barang tersebut; 

b. Pengumunan keputusan hakim; 

c. Pembayaran ganti-rugi; 

d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 

kerugian konsumen; 

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 

f. Pencabutan izin usaha. 

Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan “Setiap 

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 

bertugas menyelesaikan sengketa anatara konsumen dan pelaaku usaha atau 

melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan  umum. Ketentuan ayat 

berikutnya mengatakan, “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 

melalui pengadilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak 

yang bersengketa,” 

 Sanksi administratif dalam terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) UU 

Perlindungan Konsumen: 

“sanksi adminitratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” 
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Dan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen: 

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaiana dimaksud dalm 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana 

dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 

paling banyak RP 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Terhadap pelanggaran yang pengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat 

tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 

Sedangkan, sanksi pidana terdapat dalam Pasal 61 UU Perlindungan 

Konsumen: 

“penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau 

pengurusnya.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

 Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Disperindag, BPSK dan 

Pengadilan Negeri Makassar dengan dasar pertimbangan bahwa instansi 

tersebut berkaitan dengan objek penelitian dalam memberikan keterangan-

keterangan ataupun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

B. Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk 

menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak YLKI, 

Desperindak dan pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil sebagai pnunjang atau bahan 

banding guna memahami data primer seperti buku-buku, jurnal, media 

online, dokumen, karya ilmiah, media cetak, hasil-hasil penelitian, dan 

sebaimya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

1) Penelitian Pustaka (Library Research): 

Penelitian ini penulis lakukan dengan membaca, merangkum, serta 

mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa 

literatur-literatur, berkas putusan pengadilan, berkas penuntutan, dan 

peraturan perundang-undangan yang relevan dan berhubungan langsung 

dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis; 

2) Penelitian Lapangan (Field Research): 

Yaitu dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung 

dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan 

yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. 

 

d. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder dianalisi secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan 

menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan 

yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang 

berkaitan dengan topik yang penulis kaji.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Makassar mempunyai lokasi strategis karena berada di 

persimpangan jalur lalu lintas dari Selatan ke Utara dalam Provinsi di Sulawesi, 

dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan wilayah 

Utara ke wilayah Selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar 

berada di koordinat 119o, 18’, 21’, 97’’ Bujur Timur dan 5o, 8’,9’, 19’’ lintang 

Selatan.  

Kota Makassar merupakan daerah pantai datar dengan kemiringan 00-50 

ke arah barat, dengan ketinggianyang bervariasai antara 00-250 meter dari 

permukaan laut dengan suhu udara antara 20oC sampai dengan 32oC, diapit dua 

muara sungai yakni Sungai Tallo yang bermuara di bagian Utara kota dan 

Sungai Jeneberang yang bermuara pada bagian Selatan kota. Luas wilayah Kota 

Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 

11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 

Km2..  

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 

memiliki 143 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Diantara kecamatan 

tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan 

Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan biringkanaya. 
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Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota Makassar, 

antara lain: 

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

3. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pangkep; dan  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-

pulau besar lain dari wilayah kepulauan Nusantara sehingga menjadikan Kota 

Makassar dengan sebutan “anging mammiri” ini menjadi pusat pergerakan 

spesial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. 

Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi 

imigran dari daerah Sulawesi Selatan sendiri maupun daerah lain seperti provinsi 

yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan 

lapangan pekerjaan.   

Adapun instansi yang ada di Kota Makassar yaitu Dinas Perhubungan, 

Dinas Pengelolaan Kebersihan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas 

Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan 

dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Dinas 

Kesehatan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, serta Dinas Informasi dan Komunikasi. 
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B.  Sanksi Pidana Yang Dikenakan Kepada Pelaku Usaha Yang Diatur 

Dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang 

Penyelengaraan Perlindungan Konsumen 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis Perda Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen) diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada 

konsumen karena dianggap UU Perlindungan Konsumen belum dapat 

dilaksanakan sepenuhnya sesuai harapan, serta untuk menciptakan sistem 

perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Untuk 

mewujudkan itu, pemerintah daerah melakukan pelayanan dan penanganan 

penyelesaian konsumen. 

 Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

mengeluarkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan iklim usaha yang 

sehat antara pelaku usaha dan konsumen perlu memberdayakan 

konsumen  memperoleh haknya secara adil dan seimbang yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan 

dan pengawasan perlindungan konsumen.  
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Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2013 Tentang 

Penyelengaraan Perlindungan Konsumen 

Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.3 

Tahun 2013 terdapat dalam:  

       Pasal 35: 
(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 13, 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, 
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Peraturan Daerah ini, 
dapat dikenai sanksi administratif berupa: 
a. Peringatan lisan; 
b. Peringatan tertulis; 
c. Pemberhentian sementara izin usaha; dan/ atau 
d. Pencabutan izin usaha. 

(2) Sanksi sebagaiman dimaksud pada ayaat (1) huruf c dan diberikan oleh 
pemerintah Kabupaten/ Kota atau instansi berwenang. 

(3) Sanski sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan 
berjenjang. 

Pasal 36 
(1) Sanksi sebagaimana dimaksud vdalm pasal 35, dapat didahului atau 

diikuti/ ditambahkan dengan pemberian infomasi kepada masyarakat 
tentang jenis pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, sampai 
pelanggaran tersebut dihentikan oleh pelaku usaha. 

(2) Penyampaian informasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat dilakukan dengan berbagai cara / melalui media 
public yang memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya.  

(3) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 

Sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur dalam: 
Pasal 37 

(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), 
Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, 
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal, 27, Pasal 28 selain dikenakan sanksi 
administrasi sebagaiman dimaksud Pasal 35 ayat (1) dapat pula dikenai 
sanksi pidana. 

(2) Sanksi pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan 
apabila pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. 
 
Adapun jumlah sengketa konsumen dan pelaku usaha di Kota Makassar 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yang mendaftarkan sengketanya di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya ditulis BPSK), yaitu: 
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Tabel 1. 
Proses Penyelesaian Pengaduan Konsumen 

 
 

Proses Penyelesaian Pengaduan 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

Mediasi  12 15 - 

Arbitase - 3 - 

Konsiliasi - 2 - 

Putusan BPSK  1 2 - 

Kepolisian/ polres 1 1 - 

Pengadilan  - 1 - 

OJK - 2 - 

Sumber: Kantor BPSK Kota Makassar, 2017 

 Dari data di atas menunjukkan bahwa pengaduan konsumen melalui 

BPSK pada Tahun 2014 sebanyak 14 (empat belas) kasus, Tahun 2015 

sebanyak 26 (duapuluh enam) kasus, dan 2016 dari data yang diperoleh oleh 

peneliti tidak ada kasus yang dilaporkan konsumen kepada BPSK dengan alasan 

pada Tahun 2016 terjadi kevakuman di BPSK. Data di atas juga menunjukkan 

bahwa pelanggaran yang dialami oleh konsumen meningkat pada Tahun 2015.  

 Adapun proses penyelesaian  beberapa proses, yaitu mediasi, arbitrase, 

konsiliasi, putusan BPSK, kepolisian/polres, pengadilan dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), dan ada yang mengajukan kasusnya ke OJK yang berkaitan 

dengan  keuangan (finansial).47 

																																																													
47 Sumber di peroleh dari, Kepala staf, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi 

Sulawesi Selatan, Tanggal 14 juni 2017 
 



	
	

47	

 Pengaduan konsumen yang masuk tentunya akan diproses untuk 

mendapatkan penyelesaian. Tabel dibawah menunjukkan hasil proses 

penyesaian pengaduan konsumen. 

Tabel 2. 
Hasil Proses Penyelesaian Pengaduan Konsumen 

 

 2014 2015 2016 

Gagal mediasi 3 - - 

Pengaduan 

gugur  

- 2 - 

Cabut gugatan  - 1 - 

Sumber: Kantor BPSK Kota Makassar, 2017 

Dari data di atas menunjukkan bahwa hasil proses penyelesaian 

pengaduan konsumen, yaitu gagal mediasi karena kedua belah pihak tidak 

mencapai kesepakatan, pengaduan gugur karena gugatan yang diajukan tidak 

memenuhi syarat sahnya suatu pengaduan, dan cabut gugatan karena sudah 

ada kesepakatan antara para pihak.  

Pilihan untuk berperkara di pengadilan atau diluar pengadilan adalah 

pilihan sukarela dari para pihak. Konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya 

diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan di perdalian umum untuk kasus pidana, 

aparat pemerintah yang ternyata dipandang merugikan konsumen secara 

individual. Mereka akan baru menggugat jika ada kerugian materi yang besar 

dan/ atau korban yang tidak sedikit. 
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Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seyogyanya dikenakan 

sanksi seperti yang diatur dalam Perda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Konsumen yang mengatur 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu sanksi pidana, sanksi 

perdata, dan sanksi administratif.  

Konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi atau menggunakan 

barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, 

dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Menjelaskan bahwa penuntutan 

pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya. 

Berkaitan dengan sanksi pidana maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan 

pidana berupa penjara maupun pidana denda.  

Hasil penelusuran peneliti di Pengadilan Negeri Kota Makassar terdapat 

satu Putusan Nomor: 206/Pid.B/2009/PN.Mks., memutus perkara tentang tindak 

perdagangan barang atau/ jasa yang diketahui/atau patut diketahui bahwa 

barang dana atau/jasa tersebut merupakan hasil penipuan merek. Pelaku usaha 

dikenakan sanksi karena telah menjual pompa air palsu yang menggunakan 

merek pompa air yang terkenal sehingga merugikan konsumen. Putusan hakim 

dalam perkara ini yaitu: (1) menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangakan barang 

dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran 

merek terdaftar milik pihak lain.”, dan (2) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 

dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Dasar perimbangan yang 

digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini hanya menggunakan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan tidak memperhatikan UU 
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Tentang Perlindungan Konsumen, padahal dalam tindak pidana ini sangat erat 

kaitannya dengan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Apalagi akan 

memperhatikan dan mempertimbangkan Perda Tentang Penyelenggaran 

Perlindungan Konsumen.    

Proses pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang 

mengalami kerugian dapat pula menempuh: (a) upaya pengaduan 

langsung/keberatan pada pelaku usaha bersangkutan; (b) pengaduan kepada 

Provinsi melalui Tim Fasilitasi Provinsi; (c) pengaduan kepada dinas yang 

membidangi perdagangan di tingkat kabupaten/kota; (d) pengaduan pada 

LPKSM; dan (e) pengaduan pada BPSK.48  Tim Fasilitasi Provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: (a) unsur satuan kerja perangkat 

daerah; dan (b) fasilitator provinsi.49 

Tentang pelaksanaan Perda Tentang Penyelenggaran Perlindungan 

Konsumen, dalam skala  Provinsi Sulawesi Selatan50 dapat dikatakan tidak 

berjalan efektif dikarenakan Perda Tentang Penyelenggaran Perlindungan 

Konsumen tidak digunakan dalam penyelesesaian sengketa konsumen dan 

pelaku usaha di BPSK Provinsi Sulawesi Selatan, karena pihak BPSK 

menyelesaian suatu sengketa menggunakan UU Tentang Perlindungan 

Konsumen dan KEPMENDAG Nomor 350 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaaan 

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.51 Selanjutnya 

																																																													
48 Pasal 31 ayat (1) Perda Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 
49 Pasal 31 ayat (2) Perda Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 
50 Pasal 4 Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Konsumen. 
51  Wawancara Rustan S.H., M.H., staf BPSK  Provinsi Selawesi Selatan tanggal 14 Agustus 

2017. 
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dijelaskan oleh Rustan,52 penyelesaian sengketa yang diajukan ke Pengadilan 

Negeri mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.  

 

C. Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Perda Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen antara lain UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, termasuk Perda Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2013 berusaha untuk melindungi konsumen 

sudah cukup banyak, tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif dan perlu terus 

ditingkatkan.  

Berjalan tidaknya sanksi-sanksi yang telah ditentukan dalam undang-

undang dan Perda tersebut, sangat bergantung pada siap tidaknya berbagai 

pihak yang terkait. Di samping itu, kemampuan dan pengetahuan yang cukup 

signifikan tentang perlindungan konsumen juga sangat perlu untuk meningkatkan 

efektifitas pelakasaan peraturan tentang Perlindungan Konsumen, termasuk 

Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 

ini dalam praktik.  

Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Kota 

Makassar belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat pelaporan 

konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat dijerat dengan sanksi 
																																																													
52 Idem. 
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pidana. Walaupun dalam penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan oleh 

pelaku usaha tidak diselesaikan secara tuntas dan hanya terdengar melalui 

media saat  terjadi kasus. 

Peneliti menganalisis faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Perda 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, berdasarkan faktor-faktor 

Teori Hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:  

1. Faktor hukum atau undang-undang 

Hukum bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada sesuatu yang 

hendak dicapai. Hal ini seperti pendapat Roscoe Pound yang menyatakan 

hukum sebagai alat rekayasa sosial artinya hukum dalam hal ini undang-undang 

dan peraturan yang mengatur perlindungan konsumen sebenarnya sudah cukup 

banyak, tetapi pelaksanaannya belum optimal.  

 Peraturan tentang perlindungan konsumen, antara lain UU Perlindungan 

Konsumen, UU ITE, peraturan turunan Perda Nomor 3 Tahun 2013, dan 

Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang 

akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkan (Pasal 39 Perda 

Nomor 3 Tahun 2013).  

Seperti yang diatur dalam Pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen:  

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk    
melindungi diri; 

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
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d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

 
 Perda ini juga mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku 

usaha, yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1)  Barang siapa yang melakukan 

pelanggaran Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 

selain dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) 

dapat pula dijatuhi sanksi pidana dan ayat (2)  Sanksi pidana sebagaimana di 

maksud pada ayat (1) dapat dkenakan apabila pelanggaran tersebut 

dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi belum ada pelaku usaha yang dijerat 

oleh pasal ini, seperti yang dijelaskan oleh Sri Rejeki53 “konsumen yang 

dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang diedarkan dan 

diperdagangkan oleh pelaku usaha, dapat mengajukan tuntutan secara pidana. 

Menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha 

dan/ atau pengurusnya. Berkaitan dengan sanksi pidana maka seorang pelaku 

usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana denda, tetapi 

dalam implementasi tidak ada kasus yang diselesaikan di pengadilan”.  

 Perda ini sangat baik, tetapi pelaksanannya belum optimal, karena Perda 

ini belum memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Dapat dilihat dari 

																																																													
53 Sumber di peroleh dari, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 

Makassar tanggal 8 Mei 2017 
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substansi perda ini baik, tetapi dalam pengunaannya belum efektif atau 

diabaikan. Hal ini terjadi disebabkan oleh tumpang-tindih dan banyak peraturan 

yang mengatur tentang perlindungan konsumen 

2. Faktor penegak hukum 

Peraturan yang ada, idealnya dalam pelaksanaanya ada yang 

mengawasi, agar dapat terlihat apakah pelaksanaanya sudah baik atau belum. 

Penegak hukum dalam pelaksanaan Perda Perda Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen, yaitu:  

a. Pemerintah Daerah: yang berwenang melakukan pembinaan, 

pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen, 

pengawasan peredaran barang, mengevaluasi implementasi 

penyelengaraan perlindungan konsumen, menetapkan kebijakan dan 

pedoman teknis pengawasan peredaran barang, serta pembinaan dan 

pemberdayaan petugas pengawas barang dan jasa skala provinsi; 

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan: yang 

bertugas penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun 

bahan kebijakan teknis pengawasan, pemberdayaan konsumen serta 

Tertib Niaga, penyelenggaraan  urusan pemerintahan bidang  

perlindungan konsumen, dan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan 

Bidang. 

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), salah satu lembaga 

peradilan konsumen berkedudukan pada tiap kabupaten dan kota di 

seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang Nomor 8 
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tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama 

menyelesaikan persengketaan konsumen di luar 

lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan 

aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang 

diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan 

mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk 

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari 

para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan 

atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan 

penyelesaian akhir bagi para pihak.  

d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), yang 

diatur dalam Perda No. 3 Pasal 4 huruf g, menjelaskan LPSKM adalah 

lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang 

mempunyai kegiatan yang menangani perlindungan konsumen. 

Pengawasan diseluruh Bidang Pelanggaran dan Kejahatan Perlindungan 

Konsumen melakukan Pengawasan terhadap Pelanggaran dan Kejahatan 

Perlindungan Konsumen dengan cara: mencari dan mengumpulkan alat-

alat bukti, melakukan penyelidikan (penelitian, pengujian, survey) dan 

atau melakukan investigasi terhadap pelaku usaha barang dan/atau jasa 

pelayanan publik, instansi/lembaga pemerintah yang diduga melakukan 

pelanggaran perlindungan konsumen dan melaporkan hasil investigasinya 
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kepada PPNS dan Penyidik POLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi 

dan/atau Kejaksaan Negeri dan atau instansi terkait lainnya.  

 Diatur dalam Pasal 11 Perda Tentang Penyelenggaran 

Perlindungan Konsumen, dalam rangka pelakasaan kewenanggan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Perda Tentang 

Penyelenggaran Perlindungan Konsumen, Pemerintah Daerah melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya 

diselenggarankan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan LPKSM. 

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) perda ini  dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait. 

 Pengawasan masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang 

dan/ atau jasa yang beredar di pasar. Hasil pengawasan yang 

diselenggarakn masyarakat dan LPKSM  wajib disampaikan kepada 

Dinas/Instansi terkait, untuk dilakukan klarifikasi atas hasil pengawasan 

masyarakat dan/ atau LPKSM. Apabila hasil klarfikasi terbukti 

bertentangan dengan peraturan perundang-undang maka  Dinas/ Instansi 

terkait mengambil tindakan sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-

udangan yang berlaku, lalu dapat dipublikasiakn oleh dinas dan LPKSM.  

 Oleh karena itu, LPKSM dan cabangnya di daerah harus 

mengontrol dengan sungguh-sungguh kelaikan produk barang yang 

dipasarkan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib niaga 

dan hukum perlindungan konsumen agar mereka tidak terjebak tindakan 
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pelaku usaha yang hanya memprioritaskan keuntungan dengan 

mengorbankan masyarakat. 

 LPKSM diharapkan sering melakukan advokasi melalui media 

massa agar masyarakat selektif dan hati-hati dalam membeli barang 

produk yang muncul deras di pasaran. Selain itu, unit pengaduan 

masyarakat perlu dibentuk sebagai sarana pengaduan masyarakat yang 

dirugikan dari produk barang yang digunakan. Hasil temuan LPKSM yang 

disampaikan masyarakat juga harus mendapat tindak lanjut dan 

penyelesaian secara tuntas. Diharapkan pula kehadiran LPKSM bukan 

justru berpihak kepada pelaku usaha atau penjual dengan mengorbankan 

konsumen.  

e. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menyebarkan informasi 

dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan 

kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, 

memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerja 

sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan 

konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, 

termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan 

pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan 

perlindungan konsumen. 

f. Penyidik54 terdiri atas penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, 

pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang 

																																																													
54 diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) No.3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perlindungan 

Konsumen. 
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lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen, 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Adapun, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,55  

berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi dan merugikan 
konsumen; 

b.  melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha yang merugikan 
konsumen; 

c.  memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk 
didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara 
tindak pidana atas kegiatan usaha dan/atau jasa yang merugikan 
konsumen; 

d.  menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk 
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha dan/atau jasa yang 
merugikan konsumen; 

e.  melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha 
dan/atau jasa yang digunakan/yang merugikan konsumen; 

f.   menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha dan/atau jasa yang 
disediakan/digunakan yang menimbulkan kerugian konsumen; 

g.  mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan 
dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana atas 
kegiatan usaha dan/atau jasa yang merugikan konsumen. 

 
 Dapat dilihat tujuan Perda ini sangat baik, tetapi pelaksanannya belum 

optimal, karena Perda ini tidak digunakan oleh penegak hukum dalam memutus 

atau menyelesaikan sengkera untuk memberikan efek jera kepada pelaku 

usahadan melindungi konsumen.  

 

 

																																																													
55 Pasal 33 Ayat (2) No.3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Konsumen. 
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3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum    

 Jika BPSK mendapatkan pelaku usaha berbuat curang maka pelaku 

usaha di berikan teguran dan dibina dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar 

pelaku usah dan konsumen mengerti hak dan kewajibannya jika pelaku usaha 

masih berbuat nakal maka izin usahanya bisa dicabut dan konsumen bisa 

menuntut ganti rugi administratif kepada pelaku usaha sesuai kerugian yang 

dialami oleh konsumen.  

 Konsumen yang merasa dirugikan bisa membuat laporan dan mengisi 

formulir dan badan yang berwajib akan menagani kasus tersebut dengan cara 

mempertemukan kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) dan 

melakukan mediasi jika belum tercapai kesepakatan maka pelaku usaha dan 

konsumen menempuh jalur hukum lain untuk menyelesaikan masalah. Jika salah 

satu pihak tidak setuju maka dibawa ke Pengadilan Negeri bahkan bisa sampai 

ke Mahkamah Konsitusi. Tetapi ada juga konsumen dan pelaku usaha yang 

mencapai kesepakatan sebelum sidang dimulai maka oerkara tersebut dianggap 

selesai.  

 Jika ingin mengajukan ke Pengadilan Negeri apabila sudah ada putusan 

dari BPSK. Pengaduan yang dilakukan di BPSK adalah pengaduan konsumen 

yang dirugikan secara administrasi.56 Hubungan hukum antara pelaku usaha 

dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan/ sengketa 

konsumen. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di 

																																																													
56 Wawancara Rustan S.H., M.H., staf BPSK  Provinsi Selawesi Selatan tanggal 14 Agustus 

2017. 
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pengadialn, namun pada kenyatannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa 

lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa 

konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratif. 

Berdasarkan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, 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. Tetapi pada 

kenyataannya, konsumen masih mengalami kesulitan mengakses ke 

lembaga/instansi yang dapat membantu konsumen jika mengalami kerugian 

yang diakibatkan oleh pelaku usaha. 

 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

Masyarakat dalam pengawasan yang dilakukan masyarakat dilakukan 

atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, 

pengujian dan/atau survey. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi 

tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, 

pengiklanan, dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kebiasaan praktik di dunia usaha.  

Pelanggaran terhadap hak konsumen disebabkan beberapa faktor, 

diantaranya faktor sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen 

sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi 

segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan. Faktor ini diperparah dengan kurang 
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mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-haknya. Jika 

haknya diabaikan, konsumen tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak 

tahu dan tidak sadar. Ketika sadar, mereka justru tidak mengerti bagaimana tata 

cara atau prosedur pengaduan dan penuntutan atas hak-haknya yang dilanggar. 

Dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah dan badan yang berwajib dan 

informasi jika konsumen mengalami kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

Dan juga kurang disosialisasikan UUPK kepada masyarakat. Juga tata cara jika 

ingin membuat laporan jika menjadi korban pelaku usaha nakal.  

 

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

 didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Konsumen di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan dengan 

mengikuti perkembagan zaman. Konsumen harus cerdas dalam memilih barang 

dan/atau jasa yang akan dikonsumsi agar pelaku usaha tidak melakukan 

kecurangan terhadap konsumen. Tidak sedikit pelaku usaha melakukan 

kecurangan terhadap konsumen, contohnya pelaku usaha mengatakan kepada 

konsumen bahwa barang dan/atau jasa yang diproduksi dan yang didagangkan 

adalah halal namun kenyataannya belum mendapat sertifikasi halal. Pelaku 

melakukan hal tersebut hanya karena ingin  mendapatkan keuntungan semata 

dan tidak mementingkan konsumen. Maka dari itu, para konsumen harus cerdas 

dan teliti sebelum mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Maka sebaiknya pelaku 

usaha melakukan sertifikasi halal terhadap barang dan/atau jasa yang 
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diperdagangkannya agar konsumen mersa aman dan nyaman ketika melakukan 

transaksi.  

Tuntutan masyarakat tampak makin kristis. Jika dulu banyak yang belum 

berani menyuarakan agar di Indonesia dilakukan sertifikasi “halal” untuk produk-

produk tertentu, maka dewasa ini tuntuntan itu demikian kuat bergema. 

Konsumen Indonesia merupakan bagian dari konsumen global, sehingga 

gerakan konsumen di dunia internasional mau tak mau menembus batas-batas 

Negara, dan mempengaruhi kesadaran konsumen lokal untuk berbuat hal yang 

sama.  
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BAB V 

 
PENUTUP 

 

A.  KESIMPULAN  

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku Usaha yang diatur dalam 

Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran 

Perlindungan Konsumen dalam skala  Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

Adapun sanksi pidana Pidana Yang Dikenakan Kepada Pelaku Usaha Yang 

Diatur Dalam Pasal 37 (1) ayat “Barang siapa yang melakukan pelanggaran 

Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 

20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal, 27, Pasal 28 

selain dikenakan sanksi administrasi sebagaiman dimaksud Pasal 35 ayat (1) 

dapat pula dikenai sanksi pidana. Dan ayat (2) Sanksi pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan apabila pelanggaran tersebut 

dikategorikan sebagai tindak pidana.  

2. Faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Perda Provinsi Sulawesi Selatan 

No.3 Tahun 2013  Tentang Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen di Kota Makassar yang penulis nilai dapat dikatakan 

tidak berjalan efektif dan belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa 

faktor, yaitu: a) Faktor Undang-udang, Perda ini sangat baik, tetapi 

pelaksanannya belum optimal, karena Perda ini belum memberikan efek jera 

kepada pelaku usaha. Dapat dilihat dari substansi perda ini baik, tetapi dalam 

pengunaannya belum efektif atau diabaikan. Hal ini terjadi disebabkan oleh 

tumpang-tindih dan banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan 
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konsumen; b) faktor penegak hukum, dapat dilihat tujuan Perda ini sangat 

baik, tetapi pelaksanannya belum optimal, karena Perda ini tidak digunakan 

oleh penegak hukum dalam memutus atau menyelesaikan sengketa untuk 

memberikan efek jera kepada pelaku usahadan melindungi konsumen; c) 

faktor fasilitas atau sarana, konsumen masih mengalami kesulitan 

mengakses ke lembaga/instansi yang dapat membantu konsumen jika 

mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha; d) Faktor 

masyarakat, dengan kurang mengertinya masyarakat umum sebagai 

konsumen terhadap hak-haknya; dan e) faktor kebudayaan, untuk faktor ini 

penulis berkesimpulan masyarakat selaku konsumen semakin kritis untuk 

melakukan komplain kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan. 

 

B.   SARAN 
 
1. UU Perlindungan Konsumen perlu direvisi, khususnya pasal tentang BPSK 

serta perlu pengawasan untuk pelaksanaannya. 

2. Agar hukum dapat berperan secara efektif dalam rangka pendidikan 

masyarakat, maka sangat penting hukum-hukum yang akan diberlakukan 

disosialisasikan dahulu kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar 

masyarakat siap menerima hukum itu untuk dilaksanakan. Dengan 

sosialisasi ini, diharapkan akan terjadi internasionalisasi hukum kedalam 

kehidupan masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut 

itu telah meresap dalam diri masyarakat. 
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PERDA Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Sulsel Tahun 2013 
 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
NOMOR :             TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
                                                                                             

Menimbang : a.  bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen 
perlu memberdayakan konsumen  memperoleh haknya secara adil dan seimbang yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

b.    bahwa memperhatikan lingkup urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan 
Provinsi, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan koordinasi pembinaan dan 
pengawasan atas barang dan/atau jasa di wilayah Provinsi ; 

c.    bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan  perlindungan konsumen. 

d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; 
                                                                                   

Mengingat  :  1.   Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 



Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Sulawesi 
Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);  

2.         Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 

3.         Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3821); 

4.         Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

5.         Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republoik Indonesia Nomor 
4844); 

6.         Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republoik 
Indonesia Nomor 5038); 

7.         Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

8.         Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

9.         Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

10.     Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11.     Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 

12.     Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131); 

13.     Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199); 

14.     Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4126) ; 



15.     Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4592); 

16.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17.     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5107), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5209); 

18.     Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

19.     Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Bandung, 
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar; 

20.     Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna 
Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika; 

21.     Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 

22.     Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 
tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang; 

23.     Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor  22/M-DAG/PER/5/2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang; 

24.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

25.     Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255); 

26.     Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 

27.     Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 



 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
dan 

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :   PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN. 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.     Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2.     Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 
3.     Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 
4.     Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 
5.     Dinas adalah Instansi atau Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi perdagangan. 
6.     Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan. 
7.     Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
 

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

9.     Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

10.  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

11.  Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan 
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 



12.  Iklan adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang 
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang 
akan dan sedang diperdagangkan. 

13.  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LPKSM 
adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang 
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 

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

15.  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disingkat BPSK adalah badan 
yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan 
konsumen. 

16.  Instansi Terkait adalah satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang 
lingkup tugasnya terkait dengan perlindungan konsumen.  

17.  Masyarakat adalah seluruh warga/orang perseorangan yang berdomisili di Sulawesi 
Selatan. 

18.  Barang Bekas adalah barang yang sudah dipakai sesuai peruntukannya dan masih 
bisa digunakan sesuai peruntukannya. 

19.  Motivator adalah orang yang telah dilatih untuk memberikan pemahaman kepada 
konsumen tentang hak dan kewajibannya serta hal lain yang bertujuan untuk 
memberikan perlindungan kepada konsumen. 

20.  Mediator adalah orang yang telah dilatih untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan 
antara pelaku usaha dan konsumen jika terjadi sengketa atau perbedaan pendapat 
mengenai suatu hal antara konsumen dan pelaku usaha. 

 



BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen berdasarkan 
pada asas : 

a.  jujur; 
b.  manfaat; 
c.  keadilan; 
d.  keseimbangan; 
e.  keamanan konsumen; 
f.   keselamatan konsumen; dan 
g.  kepastian hukum. 

 
Pasal 3 

 
Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah : 

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 
informasi; 
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung 
jawab dalam berusaha; 
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan konsumen. 

 
BAB III 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 

Pasal 4 
 

Pemerintah Daerah Berwenang melakukan : 
a.     pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Provinsi; 
b.     pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala 

Provinsi; 
c.      pembinaan dan pengawasan  barang beredar dan jasa, serta penegakan hukum skala 

Provinsi; 



d.     pelayanan dan penanganan Penyelesaian Konsumen Skala Provinsi; 
e.     koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional Perwakilan Badan Perlindungan 

Konsumen Nasiona (PBPKN) Provinsi; 
f.       koordinasi pembentukan BPSK dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi; 
g.      koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi; 
h.     koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provinsi dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen; 
i.       koordinasi evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen; 
j.       pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan 

barang beredar dan jasa; 
k.     koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Provinsi; 
l.       sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; 
m.   sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Provinsi; 
n.     pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa skala Provinsi; 
o.     pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perlindungan 

konsumen Skala Provinsi ; 
p.     koordinasi Penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran 

petunjuk penggunaan/manual dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia bagi 
produk teknologi informasi dan elektronik skala provinsi; 

 
BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN 
 

Bagian Kesatu 
Hak Konsumen 

 
Pasal 5 

 
Hak konsumen adalah : 
a.  hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi   barang 

dan/atau jasa; 
b.  hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
c.  hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 
d.  hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 
e.  hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 
f.   hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g.  hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 



h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; 

i.   hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 
 

Bagian Kedua 
Kewajiban Konsumen 

 
Pasal 6 

 
Kewajiban konsumen adalah : 

a.  membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b.  beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
c.  membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan 
d.  mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

 
BAB V 

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 
 

Bagian Kesatu 
Hak Pelaku Usaha 

 
Pasal 7 

 
Hak pelaku usaha adalah : 

a.  hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi 
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b.  hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak 
baik; 

c.  hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 
sengketa konsumen; 

d.  hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e.  hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 

Bagian Kedua 
Kewajiban Pelaku Usaha 

 
Pasal 8 

 
(1)  Kewajiban pelaku usaha adalah : 
a.   beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 



b.   memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan; 

c.   memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 

d.   menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 

e.   memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang 
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau yang diperdagangkan; 

f.    memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
dan 

g.   memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

2.    Tata cara penyelenggaraan kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 

 
Bagian Ketiga 

  Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
 

Pasal 9 
 

(1)          Pelaku usaha yang melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 
yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan barang konsumen 
dibebani tanggung jawab. 

(2)          Beban tanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan barang 
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaku usaha dalam 
bentuk : 

a.    melakukan perbaikan senilai barang yang rusak; atau 
b.    mengganti dengan uang senilai barang yang hilang; atau 
c.     sesuai kesepakatan konsumen dengan pelaku usaha. 

 
BAB VI 

PEMBINAAN 
 

Pasal 10 
 

(1)     Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 
untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha secara proporsional 
serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. 



(2)     Pembinaan oleh Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan / atau Instansi 
terkait. 

(3)     Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

(4)     Untuk mengefektifkan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, 
Pemerintah Daerah dapat membentuk dan memberdayakan motivator serta  mediator 
perlindungan konsumen. 

(5)     Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), meliputi upaya untuk : 

a.  terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan 
konsumen; 

b.  berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; dan 
c.   meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian 

dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 
(6)     Untuk mengembangkan LPKSM dan BPSK, Pemerintah Daerah mendorong 

koordinasi LPKSM dan BPSK dengan kabupaten/kota. 
(7)     Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Gubernur. 
 

BAB VII 
PENGAWASAN 

 
Pasal 11 

 
(1)    Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan 
konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang – undangannya 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan LPKSM. 

(2)   Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Dinas / Instansi terkait. 

(3)   Pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa 
yang beredar di pasar. 

(4)   Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan LPKSM wajib disampaikan 
kepada Dinas dan/atau Instansi terkait. 

(5)   Dinas atau Instansi terkait melakukan klarifikasi atas hasil pengawasan masyarakat 
dan/atau LPKSM. 

(6)   Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbukti bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, maka: 

a.    Dinas dan/atau Instansi terkait  mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

b.    dapat dipublikasikan oleh Dinas dan LPKSM. 
(7)    Tata cara pelaksanaan pengawasan dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 

(4), ayat (5), dan ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 



Pasal  12 
 

(1)   Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengujian terhadap setiap barang dan jasa 
yang beredar dan/atau yang akan beredar di Wilayah Sulawesi Selatan. 

(2)   Tata cara pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Gubernur.  
 

Pasal 13 
 

(1)   Apabila hasil pengujian sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (1) terbukti 
barang mengandung bahan berbahaya, maka pemerintah daerah melarang barang 
tersebut : 

a.  diedarkan di wilayah Provinsi; 
b.  diproduksi di wilayah Provinsi; dan 
c.  dikeluarkan dari tempatnya diproduksi atau gudang. 

(2)   Apabila hasil pengujian sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) terbukti 
barang mengandung bahan berbahaya, maka pemerintah daerah melarang barang 
tersebut : 

a.  dikeluarkan dari gudang pelabuhan; 
b.  dikeluarkan dari gudang bandara, dan; 
c.  memasuki wilayah Provinsi. 

 
Pasal 14 

 
(1)   Apabila barang yang beredar terbukti mengandung bahan berbahaya atau 

mengandung bahan terlarang, maka Pemerintah Daerah : 
a. memerintahkan penarikan dari peredaran; 
b. tidak mengizinkan pelaku usaha memperdagangkan. 

(2)   Barang yang ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terbukti tidak mengandung bahan berbahaya atau mengandung bahan terlarang, dapat 
diedarkan dan dipasarkan kembali setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 15 

 
(1)   pelaku usaha dilarang menetapkan klausula baku yang merugikan konsumen. 
(2)   pengawasan terhadap klausula baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah. 
(3)   pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan BPSK 

 
Pasal 16 

 
(1)   Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi 

melakukan perbaikan klausula baku tersebut. 
(2)   Perbaikan klausula baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) bulan 

sejak diterimanya surat perintah perbaikan. 
 



BAB VIII 
INFORMASI 

 
Pasal 17 

 
(1)   Pelaku usaha wajib melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh konsumen secara 

benar, jelas dan jujur atas barang dan/atau jasa yang dipasarkan. 
(2)   Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada azas kebiasaan, 

kepatutan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3)   Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencantumkan 

label halal. 
 

Pasal 18 
 

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan : 
a.  barang yang bercampur dengan barang bekas; 
b.  barang yang rusak; 
c.  barang yang cacat; dan/atau 
d.  barang yang tercemar. 

 
Pasal 19 

 
(1)   Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 

18 tanpa dilengkapi  informasi. 
(2)   Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lengkap dan benar. 
(3)   Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 yang berupa pangan atau sediaan 

farmasi dilarang diperdagangkan walaupun disertai dengan informasi yang lengkap dan 
benar. 

Pasal 20 
 

(1)   Pelaku Usaha wajib menempelkan label pada wadah kemasan barang yang 
diperdagangkan. 

(2)   Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi  informasi tentang barang yang 
diproduksi dan dipasarkan serta jasa yang diberikan. 

(3)   Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditulis dalam : 
a.  bahasa Indonesia; 
b.  angka arab; 
c.  huruf latin. 

(4)   label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disandingkan dengan bahasa 
aslinya. 

(5)   Kata yang tidak ditemukan padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam 
bahasa Indonesia, dapat tetap menggunakan bahasa aslinya. 
 



Pasal 21 
 

(1)   Produk telematika dan elektronika yang dipasarkan atau diedarkan wajib dilengkapi 
dengan petunjuk pemakaian . 

(2)   Produk telematika dan elektronika atau barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat menggunakan kartu jaminan. 

(3)   petunjuk pemakaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib menggunakan 
bahasa Indonesia. 
 

Pasal 22 
 

(1)   bahan pangan dalam kemasan yang mencantumkan label, memuat 
informasi  sekurang-kurangnya : 

a.    nama produk; 
b.    daftar bahan yang digunakan; 
c.    berat bersih atau isi bersih; 
d.    nama dan alamat yang memproduksi atau mengimpor; 
e.    halal bagi yang dipersyaratkan; 
f.     tanggal dan bulan kode produksi; 
g.    tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; 
h.   nomor izin edar bagi pangan olahan; dan 
i.     asal usul bahan pangan tertentu. 
(2)   ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan konsumen. 
 

Pasal 23 
 

Pelaku usaha wajib menarik barang yang beredar tanpa : 
a. label; 
b. label yang sudah kedaluwarsa; 
c. label yang telah rusak sebelum tanggal kedaluwarsa. 

 
Pasal  24 

 
(1)   pelaku usaha wajib menarik barang yang beredar dalam keadaan  rusak sebelum 

masa kadaluarsanya habis. 
(2)   barang yang diproduksi secara bersamaan dengan barang yang rusak wajib ditarik dari 

peredaran. 
(3)   barang yang ditarik sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dipasarkan kembali apabila 

terbukti tidak rusak berdasarkan hasil pengujian. 
(4)   Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Gubernur. 
 

Pasal 25 
 



(1)   Pelaku Usaha yang memproduksi barang dalam wilayah Provinsi wajib mencantumkan 
nama Pelaku Usaha dan alamat tempat usaha .       

(2)   Pelaku Usaha yang memproduksi barang diluar wilayah Provinsi, tapi diedarkan atau 
dipasarkan di provinsi wajib mencantumkan nama Pelaku Usaha dan alamat tempat 
usaha serta alamat agen. 

 
Pasal 26 

 
(1)   Barang tertentu yang diwajibkan menggunakan persyaratan Standar Nasional 

Indonesia (SNI), maka harus memenuhi standar tersebut sebelum 
diedarkan/dipasarkan di provinsi; 

(2)   Barang impor yang menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dipersamakan 
dengan produk dalam negeri. 

(3)  Daftar barang yang diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan, disosialisasikan dan 
dipublikasikan kepada masyarakat. 

 
Pasal 27 

 
(1)  Pelaku usaha yang membuat iklan produk wajib memuat informasi yang benar, jelas 

dan jujur serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan 
dan ketertiban umum. 

(2)  Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan barang yang 
diiklankan, dengan menggunakan satuan-satuan yang dikenal secara internasional 
dan/atau dikenal dalam masyarakat. 

(3)  satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : 
a.      jarak/panjang dengan centimeter, meter atau kilometer; 
b.      takaran dengan milli liter, atau liter; 
c.      jumlah dengan bilangan; dan 
d.      berat dengan, gram, kilogram, kuintal atau ton. 

 
Pasal 28 

 
(1)   Pelaku usaha yang memasang iklan bertanggung jawab atas isi iklan. 
(2)   Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas rekayasa iklan yang menimbulkan 

kerugian masyarakat. 
 

BAB IX 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 
Pasal 29 

 
(1)   Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian dan pengembangan dalam 

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan untuk perlindungan konsumen. 
(2)   Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium khusus yang terakreditasi dalam rangka 

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



 



BAB X 
KOORDINASI 

 
Pasal 30 

 
(1)   Pemerintah Daerah berkordinasi dengan pihak lain yang terkait dalam rangka 

pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. 
(2)   Pelaksanan Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah 

membentuk Tim Terpadu. 
(3)   Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : 
a.      Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); 
b.      pemerintah kabupaten/kota; 
c.      dinas; 
d.      instansi terkait; 
e.      unsur tenaga ahli bidang perlindungan konsumen; dan 

g. pihak terkait lain yang dipandang perlu. 
(4)   Tim terpadu sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan 

Gubernur. 
(5)   tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Dinas. 
(6)   Tata kerja tim terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

 
BAB XI 

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 
Bagian Kesatu 

Pengaduan 
 

Pasal 31 
 

(1)   Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya berupa : 
a.    pengaduan langsung/keberatan pada pelaku usaha bersangkutan; 
b.    pengaduan kepada Provinsi melalui Tim Fasilitasi Provinsi; 
c.    pengaduan kepada dinas yang membidangi perdagangan di tingkat kabupaten/kota; 
d.    pengaduan pada LPKSM; dan 
e.    pengaduan pada BPSK. 
(2)   Tim Fasilitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. unsur satuan kerja perangkat daerah, 
b. fasilitator provinsi . 

(3)   Tim Fasilitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

(4)   Tata kerja tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Gubernur. 
 



Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa 

 
Pasal 32 

 
(1)   Konsumen yang mengalami kerugian selain dapat menempuh upaya tim fasilitasi juga 

dapat melakukan :   
a.    pengajuan perkaranya kepada BPSK; 
b.    gugatan perdata pada Pengadilan Negeri. 

 
(2)   Tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB XII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 33 

 
(1)  Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil 

dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang 
perlindungan konsumen, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan 

tindak pidana yang terjadi dan merugikan konsumen; 
 

b.  melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak 
pidana dalam kegiatan usaha yang merugikan konsumen; 
 

c.  memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa 
sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana atas kegiatan usaha 
dan/atau jasa yang merugikan konsumen; 
 

d.  menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak 
pidana dalam kegiatan usaha dan/atau jasa yang merugikan konsumen; 
 

e.  melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha dan/atau jasa yang 
digunakan/yang merugikan konsumen; 
 

f.   menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha dan/atau jasa yang disediakan/ 
digunakan yang menimbulkan kerugian konsumen; 
 



g.  mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana atas kegiatan usaha dan/atau 
jasa yang merugikan konsumen. 

 



Pasal 34 
 

(1)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat 
membantu mengamankan pelaku tindak pidana perlindungan konsumen. 

(2)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada pejabat polisi negara 
Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau 
peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. 

(4)   Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

 
BAB XIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 35 
 

(1)   Barang siapa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), 
Pasal 15,Pasal 17 ,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 
25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi 
administratif berupa: 

a.  Peringatan lisan;  
 

b.  Peringatan tertulis; 
 

c.  Pemberhentian sementara izin usaha; dan/atau 
 

d.  Pencabutan izin usaha. 
 

(2)   Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diberikan oleh   
    pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi berwenang. 
 

(3)   Sanksi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),  bukan merupakan berjenjang. 
 

 Pasal 36 
 

(1)   Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat didahului atau di 
ikuti/ditambahkan dengan pemberian informasi kepada masyarakat tentang jenis 
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sampai pelanggaran tersebut 
dihentikan oleh pelaku usaha. 

(2)   Penyampaian informasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat dilakukan dengan berbagai cara/melalui media publik yang memudahkan 
masyarakat untuk mengetahuinya. 



(3)   Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Gubernur. 
 



BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 37 

 
(1)  Barang siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 

15,Pasal 17 ,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, 
Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 selain dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 
pasal 35 ayat (1) dapat pula dijatuhi sanksi pidana. 

(2)  Sanksi pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dkenakan apabila 
pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. 
 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 38 

 
Gubernur dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, meliputi dalam kedudukannya baik sebagai 
Kepala Daerah maupun sebagai Wakil Pemerintah di Daerah. 
 

Pasal 39 
 

Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 
1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 
 

Pasal 40 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal           Maret 2013 
 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 
                    
 

SYAHRUL  YASIN  LIMPO 
          

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal        Maret 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH 



PROVINSI  SULAWESI  SELATAN, 
 
 
 
A.MUALLIM 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
NOMOR :         TAHUN 2013 

TENTANG 
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 
I . UMUM 
Peningkatan pembangunan perekonomian yang semakin meningkatkan variasi produk 
barang dan jasa yang beredar di masyarakat sudah diantisipasi oleh pemerintah 
dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, namun setelah lebih 10 (sepuluh) tahun dinyatakan berlaku, undang-
undang tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan harapan, 
sehingga dibentuk berbagai peraturan-perundang-undangan, termasuk diantaranya 
adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini. 
Sebagai undang-undang payung yang mengakomodasi semua peraturan perundang-
undangan yang bermaksud memberikan perlindungan kepada konsumen, maka 
penegakan hukum perlindungan konsumen dapat didasarkan pada semua perundang-
undangan yang bermaksud memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan 
demikian di antara sekian banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik 
yang berlaku sebelum berlakunya maupun setelah berlakunya Undang-undang 
Perlindungan Konsumen saling melengkapi untuk memberikan perlindungan kepada 
konsumen. 
Oleh karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perlindungan konsumen, segala peraturan yang bermaksud untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen akan melengkapi segala kekurangan atas muatan 
peraturan daerah ini. 
Oleh karena permasalahan umum yang dihadapi dalam penegakan hukum 
perlindungan konsumen adalah lemahnya posisi konsumen jika berhadapan dengan 
pelaku usaha, maka perda ini bermaksud untuk mengupayakan peyelenggaraan 
perlindungan konsumen yang memadai dengan melakukan pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, khususnya di Sulawesi 
Selatan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
         Cukup jelas 
Pasal 2 
         Cukup jelas 
Pasal 3 
         Cukup jelas 
Pasal 4 
         Cukup jelas 
Pasal 5 
         Cukup jelas 
Pasal 6 



         Cukup jelas 
Pasal 7 
         Cukup jelas 
Pasal 8 
         Cukup jelas 
Pasal 9 

 Ayat (1) 
          Cukup jelas 
Ayat (2)        
         Cukup Jelas   
Ayat (3):      

       Cukup jelas 
         Ayat (4) 
                 Cukup jelas 
         Ayat (5) 
                  Cukup jelas 
         Ayat (6) 
                 Cukup jelas 
Pasal 10 
         Cukup jelas 
Pasal 11        
          Ayat (1) 

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar 
dengan cra penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi 
pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan 
label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.         
       

         Ayat (2) 
                 Cukup jelas 
        

 Ayat (3) 
                 Cukup jelas 
         Ayat (4) 
                 Cukup jelas 
         Ayat (5) 
                 Cukup jelas 
         Ayat (6) 
                 Cukup jelas 
         Ayat (7) 
                 Cukup jelas 
Pasal  12 
       Cukup jelas 
Pasal 13 

Pengujian yang dimaksud dilakukan di laboratorium yang telah 



diakreditasi . 
Pasal  12 
       Cukup jelas 
Pasal 14 
         Cukup jelas 
Pasal 15 
         Cukup jelas 
Pasal 16 
         Cukup jelas 
Pasal 17 
           Ayat (1) 

                  Informasi yang benar, jelas dan jujur adalah informasi yang dibuat sedemikian rupa agar 
konsumen tidak salah dalam memahami informasi tersebut 

         Ayat (2)         
               Cukup jelas 
         Ayat (3)         
               Cukup jelas 
Pasal 18 
         Cukup jelas 
Pasal 19 
         Cukup jelas 
Pasal 20 
         Cukup jelas 
Pasal  21 
               Cukup jelas 
Pasal 22 
         Ayat (1) Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan “informasi mengenai asal usul bahan Pangan” adalah 
penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, misalnya, bahan yang bersumber, 
mengandung, atau berasal dari hewan atau Pangan yang diproduksi melalui proses 
khusus, misalnya, Rekayasa 
Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan. 
Ayat (2) Cukup jelas 
 

Pasal  23 
         Cukup jelas 
Pasal  24 

             Ayat (1)    
Label yang ditempel pada wadah dan kemasan harus dilakukan sedemikian rupa agar 
tidak mudah lepas, tulisannya jelas, dan mudah terlihat.                      
             Ayat (2)      
                     Cukup jelas 
             Ayat (3)      
                     Cukup jelas 
             Ayat (4)      
                     Cukup jelas 



 Pasal  25 
         Cukup jelas 
Pasal  26 
         Cukup jelas 
Pasal 27 
         Cukup jelas.         
Pasal 28 
         Cukup jelas 
Pasal 29 
         Cukup jelas 
Pasal 30 
         Cukup jelas 
Pasal 31 
         Cukup jelas 
Pasal 32 
         Cukup jelas 
 
Pasal 33 
         Cukup jelas 
Pasal 34 
         Cukup jelas 
Pasal 35 
         

             Ayat (1)      
                     Cukup jelas 
             Ayat (2)      
                     Cukup jelas 
            Ayat (3)      
             Berjenjang dimaksudkan bahwa Pelaku usaha dapat dikenai sanksi 
             secara  langsung sesuai dengan tingkat besar kecilnya pelanggaran   
             yang  dilakukan. 

Pasal 36 
         Cukup jelas 
Pasal 37 
         Cukup jelas 
Pasal 38 
         Cukup jelas 
Pasal 39 
         Cukup jelas 
Pasal 40 
         Cukup jelas 
 

 
 

 


