
ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya suatu perlindungan hukum 
bagi konsumen untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha baik 
terhadap konsumen secara langsung maupun hubungannya dengan pihak ketiga 
yang memiliki akibat terhadap konsumen. Termasuk salah satu dari hubungan 
tersebut ialah adanya gugatan pailit yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap 
pelaku usaha sehingga berakibat hukum si debitor pailit dan kehilangan 
wewenang baik secara perbuatan kepemilikan (daden van bescikking) maupun 
perbuatan kepengurusan (daden van beheren) yang kemudian turut pula berakibat 
kepada konsumen yang saat itu pula kehilangan hak yang seharusnya didapatkan. 
Oleh karena itu sudah selayaknya konsumen yang dirugikan mendapat ganti atas 
kerugian yang telah diderita. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah pemahaman yang 
lengkap mengenai bagaimana hubungan hukum yang tercipta antara konsumen 
dengan pelaku usaha pada saat kedua belah pihak bersepakat untuk membuat 
perikatan serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen 
apabila dalam proses pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat ternyata tidak 
mendapat hak yang seharusnya diperoleh. 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 
statute approach, case approach, dan conceptual approach. Statute approach 
adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-
undangan, dalam hal ini adalah UU 8/1999 dan UU 37/2004. Case Approach 
adalah pendekatan terhadap rumusan masalah melalui kasus yang termaktub 
dalam Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST. Conceptual approach 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menemukan pemecahan atas rumusan 
masalah dengan berdasarkan konsep dasar seperti prinsip-prinsip dan pandangan-
pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum serta doktrin-doktrin 
hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum. 
 Berdasarkan analisa terhadap dua rumusan masalah, maka didapatkan hasil 
bahwa terdapat wanprestasi dalam perikatan antara PT. Metro Batavia dan 
konsumen sehingga konsumen berhak untuk melakukan upaya hukum demi 
memenuhi hak yang seharusnya didapatkan. Karena penyebab dari timbulnya 
wanprestasi adalah karena adanya putusan pailit yang diajatuhkan kepada pelaku 
usaha, maka konsumen berkedudukan selaku kreditor dan upaya penyelesaiannya 
disesuaikan berdasarkan hukum kepailitan. 
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