Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013

MARAKNYA PRAKTEK KEJAHATAN DALAM BISNIS
M. MAKHFUDZ
Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa
Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat- Jakarta Selatan 12530
Telp. (021) 789 0965, 782 9919. Fax. (021) 789 0966
m_makhfudz@yahoo.com

ABSTRACT - Business crime as social phenomenon intrudes much on the structures of National economy.
Business crime is a term having sociological and conceptual characters. The situation could occur for the crime
is a term in criminal law commonly called Malaperse, the actions against the law and in the contrary, if the
actions against the law is currently found in National’s stipulation commonly called Malaprohibita.
The implementation of intended crime and violence as well as its relation with the economy or business is caused
by the national role and the growth of condition or the social order in the community to achieve the welfare. As
a result, business or economic crime is the national effort as a regulator, business agent either as subject or
object as well as the community as an environment. The elements above have to correlate each other in order to
achieve the welfare by decreasing the business crime.
Since the above factors are integrative and accumulative towards the goal of economic development such as the
welfare and just, so the objective to eradicate the business crime is necessarily required by conducting the
preemptive measures by eliminating collative factors; preventive measures by creating law engineering as well
as economical engineering by eliminating the hazard possibility in term of law and economy; and the repressive
efforts, like law enforcement focused on the curative dimension or recovering the business attitudes to create the
harmony and conducive atmosphere in economical activities. Therefore, the prevention of business crime is
multi-dimensional, starting from enforcing the business ethics to enforcing the law.
Key Word ; Bussiness Or Economic Crime Is The National Effort As A Regulator, Strict Liability, Product
Liability, Customer Protection, Bussiness Crime, Consumer, Law Reformation.

I.

Pendahuluan
A. Latar Belakang
Perkembangan informatika pada
beberapa dekade terakhir ini begitu pesat
telah merubah hal – hal yang fundamental di
berbagai
bidang,
termasuk
ekonomi.
Perdagangan dunia dan sistem informasi
yang semakin terbuka mengakibatkan
volume transaksi meningkat dengan fantastis.
Transaksi dapat dilakukan secara cepat dari
satu kota, negara, bahkan lintas benua tanpa
harus bertatap muka terlebih dahulu. Cara
yang lazim dilakukan mulai dari dipandang
sebagai sesuatu yang konvensional dan kuno.
Produsen berpacu memproduksi dan menjual
hasil produknya ke belahan benua lain
dengan maksud memperoleh keuntungan
bagi kelangsungan usahanya.
Tidak terkecuali di Indonesia, iklim
usaha semakin ketat yang ditandai dengan
persaingan menghasilkan barang yang
bermutu baik dan ditunjang dengan
pemasaran yang sedemikian rupa. Beberapa
tahun terakhir di Indonesia, pembangunan
ekonomi menjadi prioritas utama dengan
sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pembangunan di bidang ekonomi yang
berorientasi pertumbuhan ekonomi yang
tinggi
tersebut
telah
menghasilkan
konglomerasi di bidang usaha. Namun

ironisnya pada saat yang sama ada
kepentingan yang terasa belum secraa utuh
menjadi bagian dari kegiatan bidang
ekonomi, yaitu aspek – aspek perlindungan
konsumen. Kepentingan konsumen tersebut
seolah – olah tertinggal jauh jika
dibandingkan dengan kepentingan para
pelaku usaha. Keterbatasan pengetahuan atas
hak – hak konsumen dan ketidak jelasan
peraturan sengaja tidak diinformasikan untuk
menuntut ganti rugi pada saat konsumen
dirugikan
akibat
mengkonsumsi,
menggunakan, atau memakai barang dan jasa
untuk kebutuhannya menyebabkan konsumen
kerap kali menjadi korban sepihak dari arus
perpindahan barang ini. Sebaliknya, pelaku
usaha yang tidak bertanggung jawab dengan
mudah dapat meraih keuntungan besar tanpa
harus bertanggung jawab atas apa yang
dialami konsumen akibat mengonsumsi
barang yang dijualnya. Misalnya terkait
dengan mutu barang dan layanan jasa,
kalangan
pelaku
usaha
yang tidak
bertanggung jawab menempatkannya pada
prioritas kedua setelah keuntungan usaha, hal
ini terjadi di masyarakat selama bertahun –
tahun sehingga menimbulkan ketimpangan
baik sosiologis maupun hukum. Hal ini bisa
dilihat dalam kejadian di lapangan atau
dipasar, misalnya banyak makanan yang
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telah
kadaluarsa,
seharusnya
harus
dilenyapkan
atau
dihancurkan
demi
datangnya dolar sebagai keuntungan tetap
dijualnya, ada makanan yang dicampur zat
yang berbahaya, belum lagi temuan obat dan
bahan – bahan kosmetik yang mengandung
zat berbahaya (mercuri), bahkan ada anak
bangsa yang telah menjadi korban tidak
pernah terpikirkan nasibnya, bahkan tidak
sedikit pelaku usaha ramai melepas tanggung
jawab dan resikonya.

konsumen. Pelaku usaha harus menghargai
hak – hak konsumen dengan memproduksi
barang dan jasa yang berkualitas, aman
dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku,
dengan harga yang sesuai. Pemerintah
menyadari
demikian
kompleksnya,
permasalahan yang dihadapai dalam rangka
perlindungan
konsumen.
Peraturan
perundangan yang berlaku perlu untuk
mengatasi permasalahan tersebut tetapi tidak
kalah penting juga adalah tugas untuk
melaksanakan dan mengawasi penerapan
peraturan yang diberlakukan.
Pada kenyataannya, kedudukan
antara pelaku usaha dengan konsumen
tidaklah memiliki perimbangan kekuatan
yang sama. Posisi pihak pelaku usaha jauh
lebih kuat daripada konsumen, khususnya
konsumen perorangan. Dominasi pelaku
usaha tersebut merebak
salah
satu
diantaranya dikarenakan oleh penguasaan
produk yang sepenuhnya berada pada
produsen.
Kondisi
semacam
ini
menyebabkan
rentannya
eksploitasi
konsumen oleh para pelaku usaha .
ketidakkondusifan ini mendorong pemerintah
untuk memberlakukan Undang – Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Pemberlakuan UUPK
ini merupakan upaya pemerintah untuk
memberikan jaminan kepastian hukum bagi
para konsumen, yaitu berupa pemberian
perlindungan atas hak dasar konsumen.
Dengan
telah
diberlakukannya
UUPK,maka diharapkan upaya perlindungan
konsumen di Indonesia lebih diperhatikan.
Pada pasal 19 sampai dengan pasal 28 UUPK
diatur mengenai tanggung jawab pelaku
usaha atas barang yang diproduksinya atau
disebut juga dengan product liability.1 Pasal
19 ayat (1) menyatakan bahwa :

B. Permasalahan
Praktek kejahatan bisnis dari tahun
ke tahun semakin marak. Para pelaku bisnis
dalam melakukan bisnisnya makin tidak
mengindahkan hukum maupun etika bisnis.
Maraknya praktek kejahatan bisnis makin
berbahaya karena makin merugikan negara
dan membahayakan para konsumen.
C. Metode Penelitian
Peneliti dalam melakukan penelitian
tentang praktek kejahatan bisnis dengan
menggunakan penelitian deskriptif normatif
artinya menguraikan permasalahan praktek
kejahatan bisnis yang terjadi di lapangan
dengan membandingkan aturan/konstitusi
yang ada. Aturan yang dilanggar antara lain
tentang pengadaan barang dan jasa bagi
negara dan aturan bisnis yang mengatur
tentang persaingan tidak sehat.
Pendekatan lain yang relevan adalah
pendekatan analisis (analytical approach)
artinya untuk mengetahui makna yang diatur
dalam aturan tersebut, sekaligus mengetahui
kontekstualnya,
terutama
dalam
penerapannya melalui praktek dan putusan –
putusan hukum yang dilengkapi dengan
pendekatan kasus.
II.

Pembahasan
A. Pengertian
Praktek kejahatan dalam bisnis yang
dimaksud penulis adalah sebagaimana kita
ketahui bahwa praktek bisnis yang intinya adalah
pada aturan tentang asas – asas perjanjian yang
antara lain harus memenuhi aturan hukum yang
diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Hukum
Perdata (BW) yang bunyinya antara lain bahwa
semua perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik (tegoeder trouw).
B. Pentingnya Perlindungan Konsumen
Permasalahan
yang
dihadapi
konsumen Indonesia, juga dialami konsumen
di negara berkembang lainnya, tidak hanya
sekedar bagaimana memilih barang, tetapi
jauh lebih kompleks dari itu yaitu
menyangkut pada kesadaran semua pihak,
baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun
konsumen tentang pentingnya perlindunagn
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Product liability is the area of law in which
manufactures, distributors, suppliers, retailers, and
others who make products available to the public are
held responsible for the injuries those products cause.
Although the word product has broad connotations,
product liability as an area of law is traditionally,
limited to products in the form of tangible personal
property
(http;//en.
Wikipedia.org/wiki/product_liability), diakses tanggal
5 Januari 2011. Product liability in the Unitd States :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Theories of liability
Types of liability
Breach of warranty
Negligence
Strich liability
Consumer protection
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Pelaku
usaha
bertanggung
jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa
yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Selanjutnya diatur lebih jauh
mengenai ganti rugi pelaku usaha pada pasal
19 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa pengembalian uang atau
pengggantian barang dan atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya atau perawatan
kesehatan dan atau pemberian santunan
yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
Namun demikian pada UUPK Pasal
19 ayat (5) yang menyatakan :
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku
usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Meskipun demikian jauh sebelum
berlakunya UUPK ini, secara yuridis formal
prinsip ini sejatinya juga telah diatur dalam
beberapa pasal dalam KUH Perdata
diantaranya pasal 1322, 1473, 1474, 1491,
1504 sampai dengan 1511. Walaupun dengan
catatan, ruang lingkup materinya tidak
seekstensif ketentuan yang diatur dalam
UUPK.2
Selanjutnya ditegaskan pula dalam
KUH Perdata pasal 1365, maka bila seorang
konsumen
menderita
kerugian
ingin
menuntut pihak pelaku usaha (termasuk
pedagang, grosir, distributor, dan agen),
maka pihak korban tersebut akan menghadapi
beberapa hal yang akan menyulitkannya
untuk memperoleh ganti rugi. Kesulitan
tersebut adalah pihak konsumen harus
membuktikan adanaya unsur kesalahan yang
dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Jika
konsumen tidak berhasil membuktikan
kesalahan produsen, maka gugatan konsumen
akan gagal.3
Dalam
sa;ah
satu
referensi
disebutkan agar upaya ketentuan pasal 1365
KUH Perdata tersebut dapat berlaku, maka
tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang
harus ditinjau sendiri – sendiri, sebagai
perbuatan atau kealpaan seseorang pribadi
2

Lihat (http://fh-unsur.info/?p=279). Diakses tanggal
4 Juni 2009.
3
Lihat ketentuan pasal 19 ayat (3) dan (4) yang
menyatakan :
(3)
Pemberian ganti rugi dilaksanakan dengan
tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan
kemungkinan adanya gugatan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

hukum, dan tidak dapat dibeda – bedakan
apakah perbuatannya itu timbul oleh sebab ia
bertindak sebagai kuasanya orang lain,
ataupun bertindak untuk diri pribadi, sebab
yang harus ditinjau ialah kesusilaan atau
kepantasannya
perbuatannya
atau
kealpaannya
untuk
menetapkan
kesalahannya, kesalahan mana hanya dapat
diselidiki dan ditetapkan mengenai diri
pribadi seseorang itu, dan tidak pada diri
pribadi orang yang memberi kuasa
kepadanya. 4
Mengacu pada penjelasan di atas
dalam ketentuan pasal UUPK telah mengatur
tentang product liability,5 sedangkan dalam
rangka dilakukannya proses amandemen
UUPK, maka dipandang perlu untuk turut
mencantumkan pasal yang mengatur tentang
prinsip tanggung jawab langsung (strict
liability) kepada para pelaku usaha atau
produsen. Alasan yang melatarbelakangi
adalah product liability berdasarkan literatur
yang ada merupakan genus, sedangkan salah
satu spesiesnya adalah strict liability.6 Prinsip
tanggung jawab langsung itu sendiri dapat
diartikan bahwa pelaku usaha harus
bertanggung jawab atas kerugian konsumen
tanpa harus membuktikan ada tidaknya
kesalahan
pada
dirinya.
Dengan
diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak
ini, maka setiap konsumen yang merasa
dirugikan akibat produk atau barang yang
cacat atau tidak aman dapat menuntut
kompensasi tanpa harus mempermasalahkan
ada atau tidak adanya unsur kesalahan di
pihak produsen.
Beberapa
pertimbangan
yang
merupakan tolak ukur berpikir adalah dengan
diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN
– China (AC-FTA)7 bagi Indonesia pada
4

Lihat
(http://rgsyursprudensi.blogspot.com/2009/04/penerapan-pasal1365-bw-html). Diakses tanggal 4 Juni 2009.
5
Loc.Cit, Lihat (http://fh-unsri.info/?p=279) adalah
salah satu prinsip yang cukup memberikan angin segar
bagi konsumen Indonesia adalah product liability
principle yang berusaha menempatkan kedudukan
konsumen agar lebih sederajat dengan pelaku usaha.
Diakses tanggal 4 Juni 2009.
6
In Law, strict liability is a standard for liability
which may exist in either a criminal or civil context. A
rule specifying strict liability make a person legally
responsible for the damage and loss caused by his or
her acts and omissions regardless of culpability. Strict
liability is prominent in tort law, corporations law, and
criminal law. For analysis of the pros and cons of
strict liability as applied to product liability, the most
important strict liability regime, see product liability.
7
Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas
ACFTA diawali oleh kesepakatan para peserta
ASEAN-China Summit di Brunei pada November

Proceedings SNIT 2013: Hal. D-11

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013
tahun 2010 ini memberikan ancaman baru
bagi upaya perlindungan konsumen di
Indonesia. Masuknya berbagai produk asal
Cina akibat kesepakatan penurunan tarif tidak
dapat dibendung oleh instrumen proteksi
perdagangan. Produk Cina dengan harga
murah
karena
memiliki
keunggulan
komparatif dalam proses produksinya
kemungkinan akan lebih dipilih oleh
konsumen
domestik.
Kemungkinan
meningkatnya pelanggaran terhadap hak
konsumen perlu diantisipasi termasuk bentuk
tanggung jawab pelaku usaha terhadap
kerugian yang diderita oleh konsumen.
Penerapan prinsip strict liability mungkin
menjadi salah satu bentuk penyelesaian
masalah pertanggung jawaban yang dapat
mempercepat proses ganti rugi atas kerugian
yang dialami konsumen.
Agar
prinsip
ini
dapat
diimplementasikan dengan baik oleh para
pelaku usaha. Walaupun prinsip tersebut
telah dinormalkan dalam bentuk prosuk
hukum, namun dalam praktik perdagangan
hal yang bertolak belakang masih sering
dijumpai dalam masyarakat. Didalam praktek
pun, adagium yang menyatakan bahwa
konsumen selaku pembeli harus hati – hati
masihlah sangat relevan. Banyak kendala
yang dihadapi dalam mewujudkan prinsip
tersebut agar dapat diterapkan secara adil dan
tepat. tidak terlaksananya prinsip ini juga
tidak hanya dapat dibebankan kepada itikad
buruk dari para pelaku usaha, tapi juga dari
para konsumen. Banyak konsumen yang
enggan untuk melaporkan tindakan para
pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami
terhadap barang – barang yang mereka beli
dari pelaku usaha. Jangan berpikir untuk
mebebankan para pelaku usaha untuk
melakukan ganti kerugian, untuk melanjutkan
ke jalur persidangan atau tidak.
Efektifitas implementasi prinsip
tanggung jawab produk masih dari harapan.
Hambatannya tidak hanya dilatarbelakangi
oleh sudut pandang si pelaku usaha saja,
tetapi juga pola pikir yang berkembang
diantara para konsumen. Setidaknya ada dua
faktor yang menyebabkan kurang efektifnya
prinsip tanggung jawab produk, antara lain : 8

2001. Hal tersebut diikuti dengan penandatanganan
naskah kerangka kerja sama ekonomi oleh para
peserta ASEAN-China Summit di Pnom Penh pada
November 2002, dimana naskah ini menjadi landasan
bagi pembentukan ACFTA, dalam 10 tahun dengan
suatu fleksibilitas diberikan kepada negara tertentu
seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
8
Loc. Cit (http://fh-unsri.info/?p=279), diakses
tanggal 4 Juni 2009.
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1. Masih banyak konsumen yang
tidak mengajukan gugatan atas
tanggung jawab produk.
2. Kedudukan pelaku usaha yang
lebih
kuat
dibandingkan
konsumen.
Penerapan prinsip strict liability di
Indonesia sepertinya tidak mudah untuk
diterapkan, akan terdapat banyak penolakan
dari para pelaku usaha menyangkut
kelancaran usaha bisnisnya. Kepentingan
investasi dan para penanam modal juga harus
dipertimbangkan dalam mengkaji kelayakan
prinsip strict liability di Indonesia.
Disamping kemudahan proses penuntutan
ganti rugi juga akan banyak menimbulkan
penyelahgunaan proses gugatan hukum yang
merugikan para pelaku usaha.
Prinsip Strict Liability selayaknya
ditujukan pada produsen, karena pihak
merekalah yang membuat makanan. Dan
dilapangan, kasus – kasus yang terjadi
melanggar aturan – aturan keselamatan yang
dikeluarkan BPOM, sebagaimana yang
ditemukan di pasar seperti disebutkan di
depan yang diekspos di media (seperti tidak
mencantumkan label, tidak ada register, dan
sebagainya). Sedang pihak konsumen tidak
terlibat dalam proses produksi dan distribusi.
Jadi wajar bila prinsip Strict Liability
diterapkan pada produsen yang harus
menanggung
beban
kerugian,
karena
konsumen selalu menjadi korban, sedang
pelaku
usaha
adalah
pihak
yang
memproduksi barang dan jasa yang cacat atau
berbahaya. Dengan mengedarkan atau
menempatkan barang – barang di pasar, hal
ini berarti pelaku usaha telah menjamin
bahwa barang – barang tersebut aman
dikonsumsi. Ada beberapa alasan mengapa
prinsip Strict Liability yang diterapkan dalam
hukum – hukum adalah :
1. Diantara korban/konsumen disatu pihak,
dan produsen di pihak lain, beban
kerugian (resiko) harusnya ditanggung
oleh
pihak
yang
memproduksi/
mengeluarkan
barang
–
barang
cacat/makanan yang berbahaya.
2. Dengan
mengedarkan
atau
mendistribusikan barang – barang
produksi berupa makanan di pasaran,
sudah seharusnya produsen menjamin
bahwa barang / makanan tersebut aman
dan pantas untuk dikonsumsi. Bila
terbukti tidak demikian, pelaku usaha
harus bertanggung jawab.
3. Demikian juga bisa dilakukan dengan
melalui proses penuntutan beruntun,
yaitu konsumen kepada pedagang
eceran, pengecer pada grosir, grosir pada
distributor, distributor pada agen, dan

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2013

4.

5.

agen pada produsen. Namun terlalu
panjang.9
Didasarkan pada prinsip sosial climate
theory manufacture ; pihak yang berada
dalam posisi keuangan yang lebih
baiklah yang harus menanggung beban
kerugian dan pada setiap kasus biasanya
kerugian, pengusaha akan berbagi
kerugian atau membagi resikonya pada
banyak pihak dengan cara menutup
asuransi yang preminya dimasukkan
kedalam perhitungan harga dari barang
hasil produksinya. Hal ini dikenal
dengan deep pockets theory.
Terjadinya kesulitan dalam proses
pembuktian adanya unsur kesalahan
dalam proses manufacturing yang sangat
komplek pada perusahaan besar bagi
konsumen atau penggugat secara
individual.

Namun yang masih disesalkan
peneliti, yang ditemukan di lapangan adalah,
walaupun sistem
tanggung jawab pada
product liability telah berlaku prinsip strict
liability, pihak produsen banyak dalih untuk
melepaskan tanggung jawabnya, baik untuk
seluruhnya atau untuk sebagian. Faktor yang
membebaskan :
1. Jika produsen tidak menjadi pelaku yang
mendistribusikan atau mengedarkan
produknya (put into circulation)
2. Cacat yang timbul tidak pada saat
produk diedarkan oleh produsen, atau
terjadinya cacat timbul kemudian.
3. Cacat tersebut disebabkan oleh desain
dari produk itu sendiri, dimana
komponen telah dicocokkan atau
disebabkan
pada
petunjuk
yang
diberikan oleh pihak produsen tersebut.
4. Bila terjadinya cacat yang disebabkan
oleh beberapa faktor dimana pihak
ketiga ikut serta menyebabkan lahirnya
cacat.
Peneliti dalam melakukan penelitian
menemukan sebuah temuan pelaksanaan
prinsip strict liability belum bisa berjalan
sepenuhnya. Padahal, menurut peneliti
prinsip strict liability adalah bentuk khusus
dari prinsip pertanggung jawaban dalam
pembuatan pidana, yang didasarkan kepada
kesalahan. Jadi prinsip ini mewajibkan
langsung pada pelaku yang bertanggung
jawab atas kerugian yang timbul karena
perbuatan melawan hukum disebut juga
liability without fault.

9

Jurnal Hak dan Pembangunan UI, Tahun ke 41 No
1, Januari 2011, Hal. 15.

Prinsip strict liability (tanggung
jawab mutlak) secara implisit diatur di pasal
1367 dan pasal 1368 Kitab Undang undang
Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut
mengatur tentang tanggung jawab seseorang
atas kerugian yang disebabkan oleh barang –
barang yang ada dibawah pengawasannya.
Misal seorang pemilik barang tertentu, pada
suatu ketika barang itu mengakibatkan
kerugian pada orang lain, maka pemiliklah
yang bertanggung jawab atas luka – luka
yang dideritanya akibat dari meledaknya
barang tersebut, tanpa mempersoalkan ada
tidaknya kesalahan yang menimbulkan
ledakan tersebut.
Dalam Undang Undang Nomor 8
Tahun 1990 Perlindungan Konsumen yang
dipakai konsumen untuk menuntut ganti
kerugian yang diatur pada pasal 4 dan 5
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan
pasal 6 sampai dengan 13 mengatur hak dan
kewajiban pengusaha, serta yang mengatur
tanggung jawab produsen pada pasal 19, 23,
24, 25, 27, dan 28 Undang Undang
Perlindungan Konsumen. Penemuan peneliti,
tanggung jawab produsen yang diatur pada
pasal 19 Undang Undang Perlindungan
Konsumen
adalah
tanggung
jawab
berdasarkan kesalahan, sesuai pasal 1365
KUHP hanya bisa diterapkan bila pelaku
usaha benar – benar bersalah dan memenuhi
unsur – unsur dalam pasal tersebut. Namun
kenyataannya
di
lapangan,
peneliti
menemukan kelemahan karena biasanya
produsen bermacam – macam dalih bahwa
kesalahannya bukan pada pihaknya, tapi pada
pihak konsumen, sehingga resiko ditanggung
konsumen sendiri. Beban yang harus mencari
kesalahan dibebankan pada konsumen yang
sebagian besar pengetahuan hukumnya masih
rendah. Hal
ini disebabkan
karena
pemahaman tentang prinsip product liability
dan strict liability dari para penegak hukum
yang masih
belum memadai, yang
menyebabkan
pemberlakuan
ketentuan
hukum perlindungan konsumen yang tidak
efektif. Disamping itu juga banyaknya oknum
– oknum yang tidak bertanggung jawab yang
memanfaatkan keadaan yang sangat tidak
kondusif, semata – mata untuk mencari
kepentingan pribadi.
B.1. Prinsip Product Liability
Ketentuan yang mengatur tentang
tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam
ketentuan pasal 19-8 UUPK. Berdasarkan
ketentuan Pasal 19 UUPK tanggung jawab
adalah ganti rugi yang dapat berupa
pengembalian uang ; penggantian barang dan
atau jasa ; perawatan kesehatan dan
pemberian santunan. Ganti rugi yang
dimaksud dalam pasal 19 UPK hanya bersifat
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materiil saja, tidak terkandung kerugian yang
bersifat immateriil.
Product liability secara umum
adalah tanggung jawab atas suatu barang atau
jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau
industri dengan prinsip hukum bahwa setiap
orang yang melakukan sesuatu yang
berakibat merugikan orang lain harus
memikul tanggung jawab atas perbuatannya.
Inti dari product liability adalah pelaku
bertanggung
jawab
atas
kerusakan,
kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan, dan
penderitaan yang dialami oleh konsumen
karena pemakaian atau mengkonsumsi
barang atau jasa yang dihasilkannya. Product
liability umumnya disebut juga dengan istilah
tanggung jawab produk, tanggung gugat
produk, atau tanggung jawab produsen. 10
Pihak yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan product liability adalah
pengusaha dari barang atau produk akhir atau
bagian komponen ; pengusaha dari barang –
barang alam ; supplier dari suatu barang dan
orang – orang lain, termasuk pengusaha
bengkel dan pergudangan di dalam jaringan
penyediaan atau persiapan atau distribusi
suatu barang.

kedudukan yang sama dalam melakukan
transaksi dimana konsumen tidak perlu
dilindungi. Oleh karena itu konsumen harus
lebih berhati – hati dan perlu mendapatkan
informasi dari pelaku usaha. Jika terjadi
kerugian, maka itu merupakan kesalahan
konsumen. Dimana konsumen yang harus
membuktikan adanya kerugian tersebut.
Kelemahan teori ini adalah pelaku usaha
lebih mengetahui keadaan dan sifat suatu
produk. Selain itu juga secara ekonomi
kedudukan pelaku usaha lebih tinggi
dibandingkan konsumen sehingga posisi
konsumen sangat lemah.
Kebalikan dari teori caveat venditor
dimana pelaku usaha yang berkewajiban
untuk berhati – hati dalam memproses dan
memasarkan produknya. Jika konsumen
hendak menuntut haknya atas perbuatan
pelaku usaha yang merugikan dirinya,
konsumen
hanya
terbatas
untuk
membuktikan adanya suatu negligence yaitu
ketidakhati – hatian pada pihak pelaku usaha
sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.
Namun dalam pelaksanaannya, membuktikan
negligence sangat sulit bagi konsumen karena
yang lebih mengetahui proses produksi
adalah pelaku usaha.

B.2.
Prinsip
Hukum
Hubungan
Pertanggungjawaban
Prinsip hukum yang dianut dalam
hubungan pertanggung jawaban adalah
karena adanya kesalahan (tort liability),
artinya berdasarkan kesalahan tertentu
seseorang dapat menuntut kerugian yang
dialaminya dan kesalahan itu ada jika bisa
dibuktikan. Doktrin mengenai subjek yang
melakukan kesalahan pada dasarnya ada
empat, yaitu caveat emptor, caveat venditor,
contractual liability, dan tort liability.
Pada doktrin caveat emptor,
konsumen dan pelaku usaha mempunyai

C. Perlunya Reformasi Hukum
Asas tindakan baik merupakan salah
satu sendi penting dalam hukum perjanjian.
Artinya
pembuatan
dan
pelaksanaan
perjanjian yang menjadi landasan bisnis
adalah harus mengindahkan norma – norma
kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap
pihak yang membuat dan melaksanakan
perjanjian juga harus selalu melandasinya
dengan niat baik. Demikian juga harus
memperhatikan ketentuan pasal 1320 Kitab
Hukum Perdata bahwa dalam pembuatan
perjanjian harus memperhatikan unsur sebab
yang halal (pasal hukum perdata 1337), yang
antara lain isinya bahwa perjanjian harus
tidak boleh bertentangan atau melanggar
undang – undang atau ketertiban hukum atau
yang dilarang dalam undang – undang. Hal
yang dilarang artinya dalam bisnis tidak
boleh sampai merugikan pihak lain, karena
pelaksanaannya melanggar undang – undang
misalnya penipuan, mark up harga,
melanggar perencanaan semula, tanpa
melakukan registrasi, memperdagangkan
makanan yang kadaluarsa, dan sebagainya
bisa merugikan pribadi dan negara. 11

10

Pengertian lain mengenai product liability antara
lain oleh NE Algra & HR HWR Gokkel yaitu
tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang – barang
yang dihasilkan , misalnya yang berhubungan dengan
kesehatan pembeli, pemakai, atau keamanan produk.
Menurut Agnes M. Toar product liability adalah
tanggung jawab produsen untuk produk yang
dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan
kerugian karena cacat yang melekat pada produk
tersebut. Sedangkan Endang Saefullah mendefinisikan
product liability sebagai suatu tanggung jawab secara
hukum dari orang atau badan yang menghasilkan
suatu produk atau dari orang atau badan yang
menghasilkan atau dari orang atau badan yang
menjual atau mendistribusikan produk tersebut.
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Dari penjelasan tentang Pasal 19
sampai dengan 24 UU No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen tentang
Tanggung Jawab Pelaku Usaha (pengusaha)
pelaksanaannya dilapangan tidak dapat
dilaksanakan. Sehingga, dapat disimpulkan
UU No. 8 Tahun 1999 tidak dapat
melindungi konsumen yang lemah, seperti
kasus anak korban dari susu yang terkena
bakteri atau zat berbahay yang dicampurkan
dalam susu, kemudian ada lagi korban
pemakai bahan kosmetik yang mengandung
zat berbahaya. Semua kejadian itu, konsumen
tidak mendapat ganti rugi sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999.
Fenomena sosial yang menonjol
dalam praktik bisnis adalah semakin subur
dan transparannya korupsi. Transisi dan
perubahan praktik bisnis dari tradisional,
konvensional, nasional menuju bisnis global
berjalan begitu cepat seiring perkembangan
perdagangan bebas. Masyarakat dihadapkan
pada semakin banyaknya persoalan yang
semakin komplek, disertai munculnya
berbagai aturan baru,baik dalam masyarakat
maupun dunia bisnis yang berskala
internasional.
Persoalan-persoalan
itu
memungkinkan munculnya kejahatan korupsi
( corruption crime) dalam praktik bisnis.
Pada tatanan bisnis tingkat elite dan
transnasional, para pejabat pemerintah yang
bertugas mengelola sumber daya kekayaan
alam tiba-tiba
saja
dapat
menjadi
konglomerat dengan cara menjual aset-aset
negara dengan harga yang sangat murah
melalui gratifikasi ( penyuapan ) atau bahkan
dapat memilikinya dengan peranteraan
keluarga dan teman-teman mereka. Para
Pelaku bisnis dapat berbuat bebas melakukan
intervensi dengan pola-pola suap, mark up,
order fee, management fee, komisi,
bonus/hadiah, tips yang berlebihan bahkan
sampai adakan proyek fiktif tanpa
memperhatikan etika berbisnis. Semua ini
dalam usaha mempengaruhi para pengambil
keputusan dan kebijakan di bidang ekonomi
sehingga terjadi penyimpangan terhadap dana
pinjaman
dari
lembaga
keuangan
internasional.
Praktek bisnis dengan kejahatan
semakin marak. Ditenggarai dari hasil razia
yang dilakukan BPOM selama tahun 2011
produk makanan yang rusak berjumlah1.335,
kadaluarsa 26.185, tanpa ijin edar 42.547,
dan tidak memenuhi ketentuan label 757
jenis produk. BPOM memperkirakan di tahun
2012 jumlah makanan dan minuman yang
beredar dan tidak memenuhi ketentuan akan
meningkat 10%, demikian pernyataan pejabat
BPOM Dr. Lucky Slamet, dengan rincian
masalah antara lain ; tidak memiliki ijin edar,

kadaluarsa, tidak ada label dalam bahasa
Indonesia, jumlahnya ada 250 produk. 12
Dari permasalahan tersebut perlu
segera ada kebijakan kriminal, dipahami
sebagai suatu kebijakan dalam menetapkan
suatu perbuatan yang semula bukan
merupakan tindak pidana, menjadi suatu
perbuatan tindak pidana. Seperti yang
dijelaskan dalam pasal 19 UU No. 8 Tahun
1999 yang dimana barang atau jasa yang
menimbulkan kerugian konsumen dapat
dituntut ganti kerugian dengan proses
pembuktian yang sederhana sebagaimana
diatur dalam 1365 KUHPerdata diatas.
Karena pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 sesuai
dengan prinsip product liability sebagaimana
telah disepakati pelaku usaha. Maka setiap
produk
yang
merugikan
konsumen
dimasukkan dalam ketentuan pidna, karena
pengaturan ganti kerugian yang disebabkan
perbuatan melawan hukum diatur dalam
Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Melalui sarana hukum pidana melakukan
serangkaian kegiatannya yang rasional dalam
penanggulangan kejahatan.13 Karena itu,
hukum pidana merupakan suatu bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu
negara yang mengadakan dasar dan aturan
guna menentukan perbuatan yang dilarang
disertai ancamannya, serta menentukan kapan
serta bagaimana cara penerapannya. 14 Dalam
pembaruan hukum pidana, dapat diikuti
perkembangannya sejak awal kemerdekaan
hingga terkini. Kemerdekaan Indonesia
mempunyai
makna
penting
guna
mewujudkan kehidupan kebangsaan yang
lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Oleh
karenanya
sangat
diperlukan
pembaharuan kehidupan hukum.
Di Indonesia, proses kriminalisasi
sejak prokamasi kemerdekaan berlangsung
terus hingga kini dan tidak akan berhenti.
Melalui terbentuknya UU No. 1 Tahun 1946
tentang KUHP diciptakan tindak pidana baru
yang sebelumnya bukan merupakan tindak
pidana. Sehingga sifat dari tindak pidana ini,
mencerminkan keadaan masyarakat dan
negara pada waktu pembuatan undang –
undang tersebut. Dalam hal ini hukum pidana
dapat dijadikan alat untuk menyaring dari
sekian banyak perbuatan yang tercela, yang
merugikan masyarakat. Karenanya, menjadi
perhatian bagi pembentuk undang – undang
12

Media Indonesia, 17 Juli 2012, Hal. Utama dan
Rubrik Opini.
13
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum
Pidana, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2003 Hal.
240.
14
Moelyatno, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta ;
Rineka Cipta, 2008 Hal. 1.
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tentang tujuan hukum pidana, penetapan
perbuatan yang dikehendaki, perbandingan
antara sarana dan hasil serta kemampuan
badan penegak hukumnya. 15 Sehubungan
dengan menuju hukum pidana yang
antisipatif,
ditempuh
kebijakan
dimungkinkannya pembuatan undang –
undang hukum pidana khusus di luar KUHP
dan ketentuan – ketentuan pidana pada
beberapa undang – undang. Hal ini
menunjukkan hukum pidana Indonesia
bersifat elastis dan dinamis, serta tidak
menutup diri dan terjebak pada ajaran legistis
hukum pidana Indonesia kini dan akan
datang, bersifat responsif dan justisipatif
terhadap perkembangan masyarakat.16
Sebagai negara hukum, Indonesia
yang merdeka dan berdaulat dalam
perkembangannya pada akhir abad ke dua
puluh telah sempurna menjadi Goverment
Social Control dan berfungsi sebagai Tools
of Social Engineering. Hukum dan
perundang – undangan telah menjadikan
kekuatan kontrol di tangan pemerintahan
yang terlegitimasi secara formal yuridis dan
tidak selamanya merefleksikan konsep
keadilan, asas – asas moral dan wawasan
kearifan.17 Teori kontrol sosial ini terutama
dikembangkan di Amerika Serikat dan untuk
pertama kalinya mendapat perhatian yang
meningkat
di tahun – tahun terakhir di
Belanda. Salah satu alasan penting dalam hal
ini yaitu kenyataan bahwa teori ini dapat diuji
secara konkret empiris dibandingkan teori –
teori kriminologi lain.
Alasan lain, teori ini meskipun atas
dasar penelitian selanjutnya dilengkapi
dengan penambahan – penambahan penting,
pada dasarnya ditunjang oleh penelitian
empiris. Itu berarti teori tersebut memberi
sumbangan penting untuk menjelaskan
pelaku kejahatan. Pada akhirnya, perhatian
masa kini dapat terjadi karena soialisasi yang
keliru dari konsep kontrol sosial yang lebih
banyak kontrol penguasa dan polisi dalam
pergaulan hidup. 18 Terhadap hukum sebagai
sarana perubahan, kerap kali dilihat dari
aktifitas pembuat undang – undang yang
pada mulanya adalah menetapkan peraturan –
peraturan yang sebenarnya telah hidup di
dalam masyarakat.

Dalam
perkembangannya
selanjutnya, tugas pembuat undang – undang
adalah untuk mengadakan, mengarahkan
serta
mendorong
perubahan
dalam
masyarakat serta memberi sumbangan
terhadap
pembentukan
perubahan
masyarakat, sehingga pembentuk undang –
undang harus
mendahului
perubahan
masyarakat. Bilamana undang – undang
digunakan sebagai sarana perubahan maka
perundang – undangan akan merupakan
bagian dari kebijakan sosial, ekonomi,
kebudayaan, fiskal, moneter, dan sebagainya.
Karenanya, undang – undang adalah
rangkaian dari alat pemerintah untuk
mewujudkan kebijakannya. Undang – undang
pidana dan undang – undang administratif
berfungsi untuk melaksanakan, menentukan,
merencanakan kebijaksanaan itu dan sanksi
pidana selain sebagai bagian inti, juga
merupakan bagian penutup dari rangkaian
aturan kebijaksanaan itu. Sanksi pidana
diperlukan
untuk
menyelesaikan
dan
membulatkan sistem yang diatur dan
merupakan komplemen yang tidak digunakan
dari
pemberian
wewenang
kepada
pemerintah. Dalam rangka itu, pemerintah
dan pembuat undang – undang akan merubah
watak masyarakat, perundang – undangan
hanya untuk memperkuat, atau untuk
memberikan kekuasaan kepada pemerintah,
dan pembentuk undang – undang cenderung
untuk melimpahkan hal – hal yang sifatnya
terinci kepada pemerintah.19 Selain itu
diketahui juga, bahwa peraturan perundang –
undangan yang bersumber pada fungsi
legislatif
sangat
diperlukan
bagi
penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang
tidak terikat dalam bidang penyelenggaraan
kebijakan pemerintah yang tidak terikat pun
tentunya akan dikeluarkan berbagai peraturan
kebijakan yang bersumber pada fungsi
eksekutif negara yang jumlah dan bentuknya
lebih tidak mudah diperkirakan dan tidak
mudah diikuti. Kebijakan pemerintah yang
tidak terikat ini, memang membuka peluang
yang lebar bagi fungsi pengaturan secara
administratif. 20
Pada
masa
kini,
kecenderungan menggunakan pidana pada
hukum administrasi sangat marak. Hal ini
demikian,
disebabkan
bidang
hukum
administrasi dapat mencakup ruang lingkup
yang luas. Hukum administrasi dapat

15

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung ;
PT. Alumni, 2007, Hal. 32 - 36
16
Soejono Dirjosisworo, Kejahatan Bisnis (Orientasi
dan Konsepsi), Jakarta ; Mandar Maju 1994, Hal. 2324.
17
Soetandyo Wingjoesoebroto, Dari Hukum Kolonial
ke Hukum Nasional, Jakarta ; PT. Raja Grafindo
Persada 1995, Hal. 247.
18
J.E. Sahetapy, Pisau Analisis Kriminologi,
Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti 2005, Hal. 39-40.
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Roeslan Saleh, Melihat ke Belakang dan Menatap
ke Depan dengan Memperkokoh Dasar Hukum yang
Berlaku Hingga Kini dan di Waktu yang Akan
Datang, Makalah pada Seminar Kepolisian, Jakarta
1996, Hal. 33-35.
20
Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan
pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta ; UII Pres
2005, Hal. 85.
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dipahami sebagai seperangkat hukum yang
diciptakan oleh lembaga administrasi dalam
bentuk undang – undang, peraturan –
peraturan pemerintah dan keputusan –
keputusan untuk melaksanakan kekuasaan
dan tugas – tugas pengaturan dari lembaga
yang bersangkutan. Dengan demikian, maka
hukum pidana administrasi pada hakekatnya
merupakan perwujudan dari kebijakan
menggunakan hukum administrasi. 21
Terhadap hal demikian, maka
pentingnya politik hukum pidana sebagai
dasar dari segala aktivitas yang menyangkut
proses menentukan tujuan dan cara
melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses
pengambilan keputusan atau pemilihan
melalui seleksi diantara berbagai alternatif
yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan
sistem hukum pidana mendatang. Dalam
rangka pengambilan keputusan dan pilihan
tersebut, disusun berbagai kebijakan yang
berorientasi pada berbagai masalah pokok
dalam hukum pidana, yakni perbuatan yang
bersifat melawan hukum, kesalahan atau
pertanggung jawaban pidana dan berbagai
alternatif sanksi, baik yang merupakan
pidana maupun tindakan.22 Dewasa ini,
kerangka hukum di dunia harus berhadapan
dengan masalah – masalah rumit, seperti
penyusunan,
kebangkitan
kembali,
pembangunan, kelahiran dan bentuk potensial
dari tertib hukum.
Upaya yang dilakukan oleh berbagai
pihak telah dilakukan dengan maksud antara
lain;23 pertama, dengan
memperbaiki
perundang – undangan yang dinilai memiliki
kelemahan atau tidak memenuhi rasa
keadilan
masyarakat.
Kedua,
dengan
membuat undang – undang yang baru untuk
dapat mengganti perundang – undangan yang
dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ketiga,
dengan melakukan penelitian – penelitian
mendalam, oleh kalangan ilmuwan dan
akademisi terhadap perundang – undangan
yang dinilai bermasalah. Keempat, dengan
penemuan hukum oleh para hakim sebagai
penegak hukum.
Kebijakan untuk menghadapi masalah kejahatan,
sekaligus sebagai usaha perwujudan kearah
tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Tetapi
sekaligus untuk memperhatikan pula sifat keterbatasan

dari kemampuan setiap bentuk sanksi hukum pidana
dalam menanggulangi masalah kejahatan.24 Bilamana
hukum lain telah gagal dalam mengatasi kejahatan di
dalam masyarakat, maka hukum pidana harus maju ke
depan. Negara sebaiknya memidana hal – hal yang
bertentangan dengan hukum yang tidak dapat
dihambat oleh upaya – upaya lain dengan baik.
Sehingga hukum pidana tetap merupakan suatu
ultimum remedium, walaupun tidak bisa diharapkan
bahwa hukum pidana akan mengisi semua
kekosongan.25 Maka apa yang diatur dalam Pasal 19
UU No. 8 Tahun 1999 yang dapat terwujud sehingga
konsumen
mendapat
perlindungan
dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa dari produk
pelaku usaha, karena perbuatan pelaku usaha yang
menimbulkan kerugian konsumen menjadi tindak
pidana. Didalam praktek pengadilan, sepantasnya
hakim juga memperhatikan, mempertimbangkan
dalam putusannya untuk menengok pada dasar – dasar
pemikiran pemidanaan yang berkeadilan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam falsafah
pancasila, hal demikian patut untuk diperhatikan
sebagaimana yang ditentukan pada pasal 1 Undang
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. 26
Berkenaan dengan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan pancasila, maka keadilan dalam
pemidanaan perlu mendapat perhatian untuk
memahami keadilan dalam perspektif retributif dan
keadilan restoratif. Pokok – pokok tujuan pidana
adalah pembalasan, pencegahan, membuat jera, dan
rehabilitasi. Dalam pemidanaan, negara adalah satu –
satunya
yang
memiliki kewenangan untuk
menjatuhkan pidana. 27
III. Kesimpulan
1. Makin maraknya praktek – praktek bisnis dengan
kejahatan, makin diperlukan segera pemerintah
melakukan pembaharuan dalam kebijakan
kriminal sebagai kebijakan dalam menetapkan
suatu perbuatan yang semula bukan merupakan
tindak pidana menjadi suatu perbuatan tindak
pidana.
2. Pemerintah harus memiliki komitmen untuk
melindungi konsumen dengan melakukan
evaluasi tentang pelaksanaan UUPK Pasal 19
ayat 5 sebagaimana dijelaskan di atas. Dimana
pelaksanaannya prinsip product liability banyak

21

Barda Nanawi Arief, Kapita Selekta Hukum
Pidana, Bandung ; PT. Citra Adytia Bakti 2003, Hal.
13-15.
22
Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan
Reformasi Hukum, Jakarta ; The Habibie Center 2002,
Hal. 251.
23
Lili Rasyidi, Dinamika Sosial dan Kondisi Hukum
Dewasa ini, Bandung ; Widya Padjadjaran 2009, Hal.
1-2.

24

Ibid, Hal. 7.
Teguh Prasetyo, Op cit, Hal. 9.
26
Prinsip – prinsip Pearadilan berdasarkan Undang –
Undang Nomor 4 Tahun 2004.
27
Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatann dalam
Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta ; Disertasi
Fakultas Hukum UI 2001, Hal. 195.
25
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merugikan konsumen karena pembuktian atas
suatu yang dilakukan oleh pelaku usaha karena
konsumen kesulitan melakukan tuntutan ganti
rugi. Dengan maraknya praktek kejahatan dalam
bisnis akan menimbulkan rasa mana dan
ketakutan sebagaimana diatur dalam UUD 1945
(amandemen) Pasal 28G yang berbunyi ; “setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda
yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat.
3. Pemberlakuan segera prinsip strict liability harus
segera diterapkan, sebagai satu – satunya jalan
menuju perlindungan konsumen yang lebih pasti.
4. Perlunya adanya kesepahaman dari para penegak
hukum tentang pengertian dan makna penerapan
prinsip product liability dan strict liability yang
peneliti temukan di lapangan. Dari hal ini yang
menyebabkan perlindungan konsumen diabaikan.
5. Mudahnya pihak melakukan berbagai dalih dari
aparat penegak hukum untuk tidak menerapkan
prinsip strict liability dan product liability untuk
keuntungan pribadi mengabaikan kepentingan
yang lebih luas yaitu perlindungan konsumen.
Saran
Maraknya praktek kejahatan dalam bisnis, hal
disebabkan karena UUPK selalu melakukan
pembelaan pada kebebasan pelaku usaha yang
memproduksi barang dan atau jasa yang merugikan
konsumen. Dengan demikian bila pemerintah akan
menciptakan perlindungan konsumen yang benar,
maka UUPK No. 8 Tahun 1999 segera dilakukan
peninjauan kembali untuk dilakukan perubahan
khususnya Pasal 19 Ayat 5 UUPK.
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