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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya akan mengatur semua 

perilaku manusia. Banyak perilaku manusia yang diatur oleh undang – undang 

dan/atau peraturan lainnya. Terlebih lagi manusia adalah makhluk hidup yang 

akan dan selalu melakukan kegiatan perekonomian, maka akan dihadapkan 

dengan 3 bagian perekonomian. 3 bagian perekonomian terdiri dari produsen 

sebagai yang menghasilkan suatu barang dan/atau jasa, distributor sebagai 

tempat yang mendistribusikan dan konsumen sebagai pembeli atau pemakai.  

Dalam hal ini akan banyak pihak yang akan terlibat dalam sistem 

perekonomian ini. Terlebih lagi antara produsen, distributor, dan konsumen 

memiliki hubungan yang bisa mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh antara 

ketiganya itu sangatlah penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. 

Hal tersebut dikatakan penting karena pada dasarnya perekonomian merupakan 

salah satu hal yang terpenting disuatu negara. Terlebih lagi konsumen sebagai 

pembeli atau pengguna maka akan mempunyai pengaruh yang begitu besar. 

Bisa dikatakan konsumen memiliki peran utama yang dapat memajukan 

perekonomian di suatu negara seperti di Indonesia. Maka untuk mencegah dan 

mengantisipasi terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan 

ataupun ketidakadilan, maka pemerintah dalam hal ini membuat peraturan 

untuk mencegah dari hal – hal yang tidak diinginkan. Peraturan tersebut dibuat 
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pada tahun 1999 dan dinamakan sebagai Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”).    

Undang – undang yang telah dibuat, digunakan  dengan harapan agar 

manusia khususnya yang melakukan kegiatan perekonomian menjadi teratur 

dan dapat mengikuti hal – hal yang telah diatur. UUPK banyak menjelaskan hal 

– hal yang harus dilakukan dan hal – hal yang dilarang, selain itu juga 

menjelaskan pengertian dari perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, 

dll. Berdasarkan UUPK Pasal 1 angka 1 Perlindungan Konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. Definisi tersebut menjelaskan bahwa, dengan adanya 

perlindungan konsumen, diharapkan agar konsumen dapat memperoleh 

perlindungan hukum dari Pemerintah, yang bertujuan agar konsumen dapat 

diperlakukan secara adil dan benar sesuai dengan undang – undang yang 

berlaku. 

Selanjutnya UUPK juga menjelaskan pengertian konsumen. Berdasarkan 

UUPK Pasal 1 angka 2 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. Jika dilihat dari penjelasan tentang konsumen ini, maka bisa 

dikatakan semua orang adalah konsumen tanpa terkecuali. Hal tersebut 

dikarenakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa disebut sebagai 

konsumen. Sekalipun pelaku usaha pada kondisi tertentu dapat disebut sebagai 

konsumen. Selain pengertian konsumen dari undang – undang secara umum, 
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konsumen diartikan sebagai pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan 

atau jasa untuk tujuan tertentu.1 Selain menjelaskan arti dari perlindungan 

konsumen dan konsumen, UUPK juga mengatur tentang banyak hal salah 

satunya adalah hak – hak dari konsumen yang harus ditaati. Hak – hak 

konsumen tersebut terdapat pada Pasal 4 UUPK, yang terdiri dari:2 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa yang sesuai dengan jaminan kondisi yang dijanjikan 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi dalam penyelesaian sengketa; 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak diperlakukan dan dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif; 

8. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang 

diterima tidak sesuai dengan perjanjian; 

 
1 AZ. Nasution, “Perlindungan Hukum Konsumen; Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999- LN 

1999 No. 42”, Makalah disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001, 

hal. 5, dalam Salamiah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Kegiatan Jual Beli”, Al-

Adl: Jurnal Hukum, Vol 6, Number 12 Desember, hal. 41 
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Menurut Ernest Barker, axgar hak – hak yang sudah diuraikan oleh UUPK 

ini menjadi sempurna maka hak – hak ini harus mempunyai 3 syarat yaitu, a) 

hak tersebut dibutuhkan untuk perkembangan manusia, b) hak tersebut diakui 

oleh masyarakat dan c) hak tersebut dinyatakan demikian dan karenanya 

dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.3 Hak – hak konsumen ini 

bertujuan untuk melindung konsumen dari hal – hal yang tidak diinginkan maka 

hak – hak konsumen harus dipatuhi oleh seluruhnya. Hal ini diharapkan agar 

konsumen menjadi lebih terlindungi dengan adanya hak – hak yang sudah 

diberikan. Selain itu, hak – hak konsumen diberikan agar konsumen bisa 

melindungi dirinya sendiri jika hak – hak nya dirugikan atau dilanggar oleh 

pelaku usaha.4 Maka untuk mendapatkan hak – hak tersebut, konsumen harus 

melakukan kewajiban – kewajibannya terlebih dahulu. Kewajiban konsumen 

sudah diatur didalam UUPK tepatnya pada Pasal 5, yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pada barang 

dan/atau jasa; 

2. Beritikad baik dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3. Membayar sesuai dengan yang sudah disepakati; 

4. Kooperatif dalam penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. 

Pada dasarnya memang tidak semua orang akan patuh terhadap peraturan. 

Kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan, terkadang 

 
3 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2008), hal. 50 dalam Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, 

Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen (Badung: Universitas Udayana, 2017), 
hal. 3 
4 Happy Susanto, Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan, Cetakan ke 1, (Jakarta: Transmedia 

Pustaka, 2008), hal. 5 
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peraturan hanya menjadi peraturan saja yang tidak diikuti ataupun dipatuhi. 

Terlebih lagi sistem perekonomian ini menyangkut dan mempengaruhi banyak 

orang yang belum tentu semuanya akan mengikuti peraturan yang telah dibuat. 

Salah satu contoh yang bisa diambil adalah penggunaan klausula baku pada 

barang.  

Penggunaan klausula baku pada dasarnya tidak dilarang, namun undang – 

undang memberikan batasan dari penggunaan klausula baku tersebut. Menurut 

UUPK Pasal 1 angka 10 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. Definisi tersebut 

mengartikan bahwa sebelum konsumen menggunakan barang dan/jasa, pelaku 

usaha sudah mempersiapkan dan menetapkan peraturan yang dimana peraturan 

tersebut wajib diikuti konsumen. Klausula baku itu tidak dilarang namun pelaku 

usaha tetap harus mengikuti peraturan yang telah diatur oleh undang – undang. 

Maka, jika pelaku usaha tidak mengikuti batasan yang sudah diuraikan oleh  

undang – undang hal tersebut dapat merugikan konsumen.  

Kesalahan seperti ini bukan semata – mata karena undang - undang  tidak 

mengatur, namun kejadian seperti itu terjadi karena perilaku dari pelaku usaha 

yang tidak terlalu memperhatikan peraturan. Pelaku usaha yang tidak mengikuti 

peraturan perundang – undangan dari penggunaan klausula baku dikemudian 

hati hal tersebut bisa saja merugikan konsumen. Karena seharusnya para pihak 

diberikan kebebasan dalam perjanjian. Mengingat hukum perikatan menganut 
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suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan 

contractvrijheid atau partijautonomie,5 yang artinya adalah subyek – subyek 

hukum diberikan kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan 

kontrak/perjanjian sesuai dengan kehendak dalam menentukan isi dan syarat 

berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu – rambu pembatasannya.6 

Contoh klausula baku yang ada pada nota/faktur pembelian itu adalah yang 

menegaskan bahwa “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau 

dikembalikan”. Maka dengan adanya kata – kata seperti itu, secara otomatis 

pelaku usaha memberikan penegasan bahwa semua barang yang sudah dibeli 

tidak bisa dikembalikan ataupun ditukarkan meskipun konsumen mendapatkan 

barang tersebut dalam keadaan yang tidak sesuai. Perilaku pelaku usaha yang 

seperti itu justru dapat merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena secara 

tidak langsung pelaku usaha telah melanggar  hak konsumen untuk 

mendapatkan barang yang sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Akibat dari 

penggunaan kalimat tersebut membuat konsumen mau tidak mau harus 

menerima hal tersebut.  

Tentunya kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau 

dikembalikan” pada nota pembelian sudah melanggar peraturan perundang – 

undangan, karena pada dasarnya UUPK telah mengatur batasan penggunaan 

klausula baku pada Pasal 18 ayat (1) huruf  b dan c yang mengatakan bahwa 

 
5 Muhamad Hasan Muaziz dan Achamd Busro, “Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum 

Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, Law Reform, Vol 5, Number 1  Maret 2015, hal. 

75 
6 Ibid, hal. 75 
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pelaku usaha dilarang membuat kalusula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila: b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dan c) menyatakan bahwa 

pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas 

barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Undang – undang dengan jelas 

melarang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Namun pada 

kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan kalimat tersebut 

pada nota pembelian. Maka dengan mencantumkan kalimat tersebut konsumen 

dapat dirugikan, karena secara tidak langsung konsumen harus mengikuti 

peraturan yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Maka UUPK juga memberikan 

sanksi – sanksi, berupa sanksi administratif atau sanksi pidana kepada pelaku 

usaha yang melanggar ketentuan UUPK. 

Maka dari itu terhadap penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengambil 

topik permasalahan ini. Dalam penelitian ini penulis akan membahas larangan 

pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan undang – undang dan 

bagaimana akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang tidak sesuai 

dengan undang – undang tersebut. Selain itu bagaimana penanggulangan dari 

pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan undang – undang. Maka 

dari itu peneliti mengambil judul skrispsi yaitu “PERLINDUNGAN 

KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU 

DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PADA BARANG”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula baku dalam perjanjian jual 

beli yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan?  

2. Bagaimana implementasi akibat hukum dan penanggulangan dari 

pencantuman klausula baku dalam perjanjian jual beli yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang  - undangan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengertian tentang klausula baku dan hal – hal yang dilarang 

dalam UUPK mengenai klausula baku. 

2. Menjelaskan akibat hukum pencatuman kalimat “Barang yang sudah dibeli 

tidak boleh dikembalikan” oleh pelaku usaha kepada konsumen. 

 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

dan pengertian yang lebih bagi ilmu pengetahuan dalam perlindungan 

konsumen khususnya tentang penerapan klausula baku.  

1.4.2. Manfaat Praktis 
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Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

dan berguna bagi lembaga yang memiliki kebijakan dalam perlindungan 

konsumen dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya. Selain itu 

dapat berguna bagi konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada yang 

dirugikan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada makalah ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian.  

BAB II TINJAUAN TEORI 

Terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. 

Tinjauan teori dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu perlindungan konsumen dan 

perjanjian. Tinjauan konseptual berisi tentang klausula baku dan peraturan 

klausula baku dalam UUPK. 

BAB  III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian hukum, jenis 

penelitian, jenis data, dan teknik pengumpulan data. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN & ANALISIS 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan akibat hukum dari pencantuman 

klausula baku yang tidak sesuai dengan undang – undang. Selain itu peneliti 

juga akan menguraikan implementasi dari akibat hukum tersebut dan 

penanggulangan dari pencantuman klausula baku yang tidak sesuai undang – 

undang. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang berkaitan dengan analisa berdasarkan penjelasan 

yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


