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Siapakah Demikian Faham Akan Sesuatu, 
Sehingga la Tahu, Bahwa Tak Ada I»asi 
Sisa-sisa Yang Tak Pikenalnya, fielain 
Yang 3udah Piketahui Itu ?
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BAB I 
PENDAHULUAU

1, Permasalahan; Latar Belakang dan Ruirrusannya
Perlindungan hukum kepada konsumen telah menjadi 

topik yang menarik akhir-akhir ini. Hal ini terutama ka- 
rena semakin disadarinya akibat-akihat buruk yang diala- 
m i oleh konsumen sebagai akibat produk yang mempunyai 
kualitas di bawah standar atau yang rusak.

Akibat-akibat buruk yang diderita konsumen baik 
berupa kerugian materiil atau immateriil tidak dapat di- 
lepaskan dari motivasi produsen dan penjual suatu produk. 
Produsen dalam menghasilkan suatu produk mempunyai tujuan 
agar ia memperoleh laba. Untuk dapat memperoleh laba ter- 
sebut maka produknya harus dibeli oleh masyarakat.
Untuk mencapai tujuannya tersebut produsen berusaha de
ngan segala upaya, baik dengan melancarkan promosi niaga 
maupun dengan menekan biaya produksi agar Sapat bersaing ' 
dengan produk dari pabrik lain. Apafeila kualitas produk 
tidak diperhatikan maka hasilnya dapat merupakan produk 
dengan kualitas rendah. Produk dengan kualitas rendah ini 
setelah melalui jalur distribusi sampai ketangan konsumen 
melalui penjual eceran. Di pihak lain penjual seringkali 
tidak mau memperdulikan apakah barang yang dijual mempu
nyai kualitas baik atau buruk. Akhimya konsumen lah yang 
menjadi korban.

1
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Bagi produsen dan penjual suatu produl: yin̂ - motiva- 
sinya senata-~iata memperoleh laba sebesar-besarnya akan c >  
pat merugikan kepentingan konsumen baik menyangkut mutu ba- 
rang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, 
periklanan yang menyesatkan dan sebagainya.

Di pihak lain masyarakat sebagai konsumen berada pa
da kediidukan yang lemah, ini disebabkan karena :
a. Kuran_nya peraturan perundang-undangan yang melindungi 

konsumen.
b. Lemahnya lembaga (pengawasan dan peradilan) dan mekanis- 

me perlindungan konsumen•
c. Langkanya informasi produk bagi konsumen.
d. Usaha-usaha perĉ agangan yang tidak jujur.
e. Sikap pengusaha yang ingin memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besamya dan sikap pasrah dari bagian terbesar 
konsumen. 1

Produk berupa makanan kalengan pada mass kini sudah 
tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, Di toko akan 
rnudah kita dapatkan daging, sayur, buah, susu, kue, dan 
lain-lain makanan yang dikemas dalam kaleng. konsumen se- 
ringkali merasa lebih mud ah membeli makanan jenis ini, Ke- 
untungannya yaitu mud ah disajikan, menarik untuk dinikmati, 
tahan lama disimpan dan kata sementara orang mengkonsuinsi 
makanan dalam kaleng lebih bergengsi.

Dari segi kesehatan, kebiasaan mengkonsumsi makanan 
kalengan perlu dipertanyakanc Dalam h&barapa kasus makanan
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kalengan dapat menimbulkan akiba/t yang fatal bagi kesehat- 
an rnanusia, yaitu apabila nakanar. ka.lengan itu tercenar o-

pleh bakteri Clostridium Botulinium.* Racun yang dihasil- 
kan oleh bakteri ini dapat menimbulkan kematian bagi ma- 
nusia.

3elain itu tidak sedikit konsumen yang menderita 
kerugian materiil karena makanan kalengan yang dibelinya 
temyata busuk, Kebusukan makanan dalam kaleng ini dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :

a, Pengkaratan Tinplate (kaleng berlapis)
b. Reaksi kimia misalnya pelarutan timah dari kaleng, 

reaksi peiabebasan G02, dsb.
c* Pengolahan tidak sempuma. Pengharapaan kurang, pe- 

ngisian berlebihan.
d. Pertumbuhan mikroba, akibat tidak sempuroanya pengo

lahan, kebocoran- kontaminasi bahan dan alat, atau 
kadaluarsa, dsb.
Di sinilah timbul masalah yaitu kepada siapakah kon

sumen itu harus menuntut ganti rugi ? Menurut pasal 14S1 
penjual bertanggung jawab atas cacad tersembunyi dari ba- 
rang yang dijualn3Ta. Apabila penjual menolak untuk member! 
ganti rugi apakah konsumen dapat menuntut ganti rugi dari 
produsen ?

Permasalahan dalam skripsi ini saya rumuskan seba
gai berikut : Dasar hukum apakah yang dapat digunakan un
tuk menuntut ganti rugi dari penjual ? Apabila penjual me- 
n olak atau tidak mampu untuk memberi ganti rugi, dasar 
hukum apakah yang dapat digunakan untuk menuntut ganti ru
gi dari produsen ?
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2. Penjelasan Judul
Agar tidak menimbulkan salah penafsiran tentang ju

dul skripsi ini, ada baiknya saya memberikan penjelasan se- 
bagai berikut : kata tinjauan dalam penulisan skripsi ini 
diartikan sebagai ungkapan pendapat dari hasil mempelaja- 
ri suatu masalah; arti tanggung gugat adalah perbuatan a- 
tau usaha yang harus dilakukan oleh seseorang akibat kesa- 
lahannya yang menyebabkan kerugian pada orang lain; sedan^- 
kan yang disebut konsumen adalah seseorang yang mengguna- 
kan atau mengkonsumsi barang yang tersedia dalam masyara- 
kat untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya atau orang 
lain atau untuk diolah lebih lanjut dan tidak untuk diper- 
dagangkan.^Yang saya maksud dengan makanan kalengan adalah 
segala makanan baik berupa daging, sayur, buah, susu, kue, 
dan lain-lain yang dikemas dalam kaleng; sedangkan istilah 
rusak artinya adalah berjaraur, busuk, berulat atau mengan- 
dung aat-sat yang dapat mengganggu kesehatan apabila dima- 
kan.

3. Alasan Pemilihan Judul
Konsumen pada masa kini dihadapkan pada kesulitan 

menentukan pilihannya dalam membeli barang-barang kebutuh- 
annya. Hal ini disebabkan membanjimya beraneka-ragam pro
duk dalam masyarakat denggn merk, mutu dan harga yang sa- 
ngat bervariasi. Sedangkan dari segi mutu, antara produk 
yang Bejenis ganpii. sa&t ini bsloun ada sianfiarfi sataa.
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Ketiadaan standard mutu yang baku ini membuka peluang per- 
saingan tidak sehat antar produsen yaitu dengan nenekan 
biaya produksi cerendah mungkin agar dapat bersaing dengan 
prodt̂ k dari produsen lain dengan mengorbankan kualitas da
ri produk itu sendiri. Produk dengan kualitas rendah ini 
pada akhirnya dibeli oleh konsumen melalui pedagang ecer- 
an yang serringkali sudah dalam keadaan rusak.

Mengingat kurangnya peraturan perundang-undangan 
yang memberi perlindungan hukum kepada konsumen, saya ter- 
tarik untuk membahas dasar-dasar hukum apakah yang dapat 
dijunakan oleh konsumen untuk menuntut ganti rugi atas ke- • 
rugian yang dideritanya. Sedangkan produk yang saya bahas 
sengaja saya pilih makanan kalengan karena makanan kaleng
an ini merupakan makanan yang banyak dikonsumsi oleh ma
syarakat, terutama masyarakat koj;a. Selain itu makanan ka
lengan ini mempunyai ciri khusus yaitu keadaan makanan da
lam kaleng tidak dapat aiperiksa oleh konsumen pada waktu 
membelinya, jadi seandainya kemudian diketahui bahwa ma
kanan tersebut rusak maka itu merupakan cacad tersembunyi.

4. Tu.juan Penulisan
Penulisan skripsi ini merupakan salah.satu syarat 

bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Sura
baya dalam meraih gelar kesarjanaan. Selain itu saya ingin 
memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya 
hukum perdata yang berkaitan dengan masc.lah perlindungan
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hukum terhadap konsumen,

5. Ifetodologi
(1) Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan ini saya menekankan pa
da segi yuridik empirik dengan menggunakan metode induksi, 
yaitu dengan terlebih dahulu melakukan studi ringkas ter- 
hadap beberapa kasus yang berkaitan dengan perlindungan 
konsumen yang kemudian saya analisa untuk ditarik kesim- 
pulan yang bersifat umum.

(2) Sumber Data
Sumber data yang digunakan untuk penulisan skripsi 

ini diperoleh dari suniber primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh dengâ i mengadakan wawancara dengan wakil dari 
Yayasan Lembaga Konsumen Surabaya. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dengan mempelajari beberapa kasus yang berkaitan 
dengan kerugian konsumen akibat makanan kalengan yang rusak 
dan studi kepustakaan.

(3) Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara, membaca dan mempelajari peraturan serta tulisan- 
tulisan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsu
men. Kenudian data-data yang terkumpul ini, saya uraikan 
dan analisa dalam bab-bab maupun subbab-subbab dalam skrijj- 
oi sa^a ini. yang saya tutup dengan suatu kasiapul-an d-an
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s.araa.

(4) Analisis Data
Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode 

ir.duksi, yaitu berdasarkan masalah yang ada dalam masyara- . 
kat dianalisa dengan peraturan.-peraturan yang ada untuk 
mencari, jalan pemecahannya.

6* Pert an^oun^iawaban Sistematika
Keseluruhan skripsi yang saya tulic ini terdiri da

ri empat bab, yang seperti lazimnya dalam penulisan karya 
ilmiah selalu diawali dengan bab pendahuluan. Pada bab du- 
a saya bahas tentang gugatan ganti rugi dari penjual, Pen- 
bahasan tentang gugatan ganti rugi dari penjual ini saya 
dahulukan dari penbahasan tentang gugatan ganti rugi dari 
produsen yang saya letakkan pada bab tiga karena biasanya 
konsumen membeli makanan kalengan tidaklah langsung dari 
produsen. ITasyarakat membeli barang tersebut dari pedagang 
eceran. Pedagang eceran itu sendiri seringkali memperoleh 
barang dagangannya tidak langsung dari produsen tetapi me- 
lalui pedagang perantara.

Konsumen yang merasa dirugikan karena ternyata ma
kanan kalengan yang dibelinya rusak biasanya menuntut gan
ti .rugi dari penjual terlebih dahulm Apabila. penjual ber- 
sedia untuk memberi ganti rugi maka konsumen tidak perlu 
lagi untuk menuntut ganti rugi dari produsen0 Tuntutan gan-
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ti rugi dari produsen dapat dilakuk&r. bila tuntutan ganti 
rugi dari penjual ticlak diir.ungkinkan .lagi. Cleh karena i- 
tu sistematika pembahas&n dalam skripsi ini saya dahulukan 
pembahasan msngenai gugatan ganti rugi dari penjual kemu- 
dian baru pembahasan gugatan ganti rugi dari produsen.

Bab empat adalah penutup yang berisikan kesirnpulan 
yang dapat saya tarik dari perabahsan pada bab-.bab sebelum- 
nya dan saran .yang berkaitan dengan masalah yang saya tu- 
lis dalam skripsi ini0

^Tayasan Lembaga Konsumen,"Pokok-pokok Pikiran Ten- 
tang Permasalahan Ferlindungan Konsumen'1, Perlindungan 
Konsitmen Di Indonesia, Buku II, Jakarta, 1981.

^Yayasan Lembaga Konsumen, "Pemilihan I.Iakanan Awet- 
an", 7/arta Konsumen, no.170 Th.XIV, tfei 1988, h.25.

3Ibid., h.24.
^A.Abdulrachman, Ensiklopedia Ekononi, Keuan^an dan 

Perdagangan, Jilid I, cet.V, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1982, h.288.
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GUGATAN GANTI RUGI DARI PENJUAL
BAB II

1. Gugatan Berdasarkan Pasal 1504 BW
Berkaitan dengan kerugian konsumen maka tidak dapat 

dilepaskan dari tanggung-jawab penjual* Pasal 1491 BW me- 
nyatakan bahwa penjual wajib menjamin pembeli terhadap ada- 
nya cacad-cacad barang yang tersembunyi. Kemudian pasal 
1504 BW memberikan ketentuan mengenai cacad tersembunyi 
yang>arus dijamin oleh penjual, yaitu: cacad tersembunyi 
yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang 
dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu 
sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacad itu ia sa- 
ma sekali tidak akan membeli barang tersebut, atau tidak a- 
kan membelinya selain dengan harga yang kurang. Kev/ajiban 
penjual untuk menjamin adanya cacad tersembunyi ini merupa- 
kan kewajiban dalam perjanjian jual beli yang ditentukan o- 
leh undang-undang. Jaminan yang ditentukan oleh undang- 
undang ini dikenal sebagai "implied warranty" yang dapat 
dibedakan dari "express warranty". Express warranty adalah 
merupakan jaminan atas kwalitas barang yang dinyatakan se- 
cara lisan atau tertulis. Salah satu contoh exprsss warran
ty yang dapat kita temui adalah pemyataan yang ada pada ka
leng makanan kalengan yang menyatakan bahwa makanan kaleng
an tersebut sehat dan bergizi. Express warranty ini selaa- 
jutnya akan saya persoalkan pada bab III inenyangkut produsen.

9
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10

Yvirjono Prodjodikoro menyatakan gugatan kepada pen
jual perihal adanya cacad tersembunyi pada barang yang di- 
beli oleh seseorang adalah bertujuan untuk membatalkan ju- 
al beli disertai penggantian kerugian bila si penjual se- 
mula sudah tahu adanya cacad itu. Apabila tujuan pembeli 
irenggugat penjual perihal adanya cacad tersembunyi pada 
barang yang dibelinya terbatas hanya untuk membatalkan ju- 
al bfeli maka akan timbul persoalan. Suatu pembatalan jual . 
beli mempunyai arti bahwa penjual harus mengembalikan uang 
sebesar harga pembelian yang telah diterimanya sedangkan 
pembeli harus mengembalikan barang yang diterimanya dari 
penjual dalam keadaan sama ketika barang tersebut diteri
manya dari penjual. Padahal konsumen makanan kalengan baru 
tahu barang yang dibelinya tersebut rusak setelah membuka 
kaleng dari makanan kalengan tersebut. Bahkan dalam bebe- 
rapa kejadian konsumen baru tahu makanan kalengan tersebut

srusak setelah ia memakannya habis dan menderita sakit aki
bat memakan makanan tersebut. Taka tidaklah mungkin bagi 
konsumen makanan kalengan untuk mengembalikan kepada pen
jual ?makanan kalengan yang dibelinya dalam keadaan semula. 
Apabila pembeli memmtut harga pembelian yang telah diba- 
yamya kepada penjual tanpa mengembalikan barang yang me- 
ngandung cacad ters.embunyi tersebut kepada penjual.. maka 
dapat-kah ini disebut sebagai bertujuan untuk menuntut pem
batalan jual beli ?

Pasal 1507 3V7 ternyata memberikan kemungkinan kepa-
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da pembeli untuk memilih apakah ia akan menuntut harga pem- 
belian yang telah dibayarkan kepada penjual dan .msngembali- 
kun barangnya atau pembeli tetap memiliki barangnya sambil 
menuntut pengembalian sebagian harta. Dengan mengembalikan 
barang dan menuntut pengembalian harga pembelian kepada 
penjual berarti pembeli menggugat pembatalan jual beli. Se
dangkan bila pembeli tetap memiliki barang dan hanya menun
tut pengembalian sebagian harta berarti pembeli tetap ber- 
keinginan melanjutkan jual beli tetapi dengan pengurangan 
harga dari barang.

Ketentuan pasal 1507 BW yang memberi pilihan kepada 
konsumen hanya untuk memilih jnembatalkan jual beli dengan 
menuntut pengembalian harga pembelian yang telah dibayar- 
nya atau zneneFUskan jual beli dengan menuntut pengurangan 
harga pembelian adalah kurang melindungi kepentingan kon
sumen, khususnya konsumen makanan kalengan.

Konsumen makanan kalengan tidaklah selalu hanya ber- 
kepentingan atas pengembalian harga pembelian saja karena 
mungkin akibat memakan makanan kalengan yang telah rusak 
konsumen menderita sakit atau bahkan meninggal dunia. Aki- 
bat yang diderfta oleh konsumen ini tentunya tidaklah cu- 
kup hanya diganti dengan pengembalian harga pembelian yang 
telah dibayarkan kepada penjual.

Sebenarnya pasal 1508 BW cukup memberikan perlindung- 
an kepada konsumen karena pasal ini memberikan kemungkinan 
pembeli menuntut penggan±ian__segala biaya, kerugian dan bu-
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nga dari penjual selain_ tuntutan pengembalian harga pembe
lian. Sayangnya pasal ini memberikan syarat untuk dapat di- 
lakukannya tuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga dari 
penjual yaitu penjual harus telah mengetahui lebih dulu a- 
danya cacat tersembunyi tersebut. Jadi harus ada itikad ti
dak baik dari penjual. Syarat ini menimbulkan masalah yai
tu mengenai siapa yang harus membuktikan tahu atau tidaknya 
penjual atas adanya cacad tersembunyi tersebut.

Subekti berpendapat yang harus membBktikan bahwa pen
jual tahu akan adanya cacad tersembunyi tersebut adalah pem- 

7beli.' Pendapat Subekti ini sesuai dengan ketentuan dari 
pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa setiap orang yang men- 
dalilkan ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan 
haknya sendiri maupun membfcntah suatu hak orang lain, me- 
nunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak 
atau peristiwa tersebut. Dengan menyatakan bahwa penjual 
mempunyai itikad buruk dengan menjual barang yang telah di- 
ketahuinya mempunyai cacad tersembunyi maka pembeli harus 
membuktikannya.

Dalam praktek,pembuktian bahwa penjual telah tahu 
adanya cacad tersembunyi tersebut tidaklah mudah. Hal ini 
terutama disebabkan tidak dimilikinya alat bukti pada pem- 
beli juga akan terbuangnya banyak-waktu dan bicyajuntuk 
membuktikan itikad buruk dari penjual ini<>

Konsekwensi apabila pembeli gagal membuktikan bahwa 
penjual telah tahu s^anya cacad tersembunyi itu sebelumnya,
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maka ia hanya dapat menuntut pengembalian harga pembelian 
yang telah diseralikan kepada penjual walaupun kerugian yang 
dideritanya sangatlah besar. Sebagai contoh, apabila se- 
orang konsumen memakan makanan rua^k yang dibelinya dari 
seorang penjual sehingga menyebabkan ia menderita sakit dan 
harus berobat sampai menghabiskan biaya berpuluh-puluh ri- 
bu rupiah maka bila ia gagal membuktikan bahwa penjual te
lah tahu adanya kerusakan pada makanan kalengan tersebut 
maka ia harus puas hanya menerima pengembalian harga pem
belian yang hanya bemilai beberapa ribu rupiah saja-

Kepentingan konsumen lebih terlindungi apabila pen- 
juallah yang harus membuktikan bahwa ia tidak mengetahui 
adanya cacad tersembunyi pada barang pada saat menjualnya. 
Apabila penjual gagal membuktikan maka selain ia harus me
ngembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia ju- 
ga harus mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada 
si pembeli, Jadi di sini penjual dianggap tahu adanya cacad 
tersembunyi dari- barang yang dijualnya dan oleh karena itu 
ia harus membuktikan ketidak tahuannya untuk meniadakan 
anggapan ini* Hetode ini disebut sebagai pembep-ikan beban 
pembuktian,- yang kalau dilihat dari sudut konsumen adalah 
cuirup adil karena sebagai imbangan dari kepercayaan dan ke- 
tsrgantungan konsumen pada pen jual 0

77irjono Prodjodikoro mer.yatakan adanya kemiripan 
antara gugatan berdasarkan adanya cacafi tersembunyi dengan 
gugatan berdasarkan adanya wanprestasi dan gugatan berda-

13 (
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sarkan atas salah pengertian dari pembeli. Tepatnya beliau 
menulis sebagai berikut :

Gugatan ini sebetulnya mirip dengan a gugatan yang ber- 
dasar atas suatu tak pelaksanaan janji (wanprestatie) 
dari pihak penjual (pasal-pasal 1243, 1266 dan 1267 BW) 
dan mirip juga dengan b gugatan yang berdasar atas su
atu salah pengertian (dwaling) dari pihak pembeli (pa
sal 1322 3W) • Perihal sub a dapat dikatakan, bahwa mak- 
sud persetujuan jual-beli ialah: si penjual harus rne- 
nyerahkan kepada si pembeli suatu barang yang tidak ber- 
cacad. Maka kalau ia raenyerahkan barang yang kemudian 
temyata cacad, ia dapat dikatakan tidak memenuhi janji 
(wanprestatie), Perihal sub b dapat dikatakan, bahwa si- 
pembeli pada waktu jual-beli terjadi, mengira, bahwa pa
da barangnya tiada cacad, sedang kemudian ternyata cacad 
itu ada, maka pula dapat dikatakan bahwa dari pihak pem
beli ada suatu salah-pengertian mengenai inti-sari dari 
barang yang dibeli itu (dwaling omtrent de "zelfstandig- 
heid" der zaak),

Menurut pasal 1267 BW, Pihak terhadap siapa perikat- 
an tidak dipenuhi mempunyai hak untuk memilih apakah ia a- 
kan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan apa- 
bila hal itu masih dapat dilakukan atau ia akan menuntut pem- 
batalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian 
dan bunga. Berdasarkan pasal 1267 BW ini maka penjual yang 
dianggap melakukan wanprestasi dengan menjual barang yang me- 
:igandung cacad-dpt- dituntut baik pembatalan jual beli mau- 
pio penesusan-jual-beli. Pembatalan jual beli dapat diser
tai tuntutan pengembalian harga pembelian; penggantian ke
rugian, biaya dan bunga. Sedangkan apabila pembeli memilih 
untuk menex*uskan jual beli maka ia dapat menuntut penggan
tian barang yang mengandung cacad dengan barang yang baik; 
penggantian kerugian, biaya dan bunga.

Tuntutan yang berdasarkan adanya kekhilafan pada pen-
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beli akan menghasilkan pembatalan jual "beli, Dengan pemba- 
talan jual beli ini maka pembeli dapat menuntut pengembali
an harga pembelian yang telah diserahkannya dan ia harus 
mengembalikan barangnya kepada penjual.

Kalau dilihat dari kepentingan perlindungan terhadap 
konsumen, menurut hemat saya gugatan berdasarkan wanpresta- 
si lebih menguntungkan. Hal ini karena gugatan berdasarkan 
adanya wanprestasi memberi pilihan kepada pembeli untuk me- 
milih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya 
yang, kedua-duanya dapat disertai tuntutan ganti rugi, bia
ya dan bunga. Sedangkan gugatan berdasarkan adanya kekhilaf- 
an pembeli hanya dapat membatalkan jual beli dgn pengemba-; 
lian harga pembelian saja.

Tuntutan berdasarkan adanya cacad tersembunyi (pa
sal 1504 3TC) akan memberikan hasil yang sama baik dengan 
tuntutan berdasarkan adanya wanprestasi apabila penjual se- 
lalu dianggap tahu akan adanya cacad tersembunyi pada ba
rang yang dijualnya dan oleh karena- itu kepadanya dapat di- 
tuntut penggantian rugi, biaya dan bunga selain pengembalian 
harga pembelian. Penjual hanya dapat menghindarkan diri dari 
tuntutan penggantian rugi, biaya dan bunga ini apabila ia 
dapat membuktikan bahwa ia sebelumnya tidak tahu tentang . 
adanya cacad tersembunyi pada barang yang dijualnya tersebut. 
Dengan membebankan pembuktian kepada penjual ini diharap- 
kan penjual lebih berhati-hati dalam menjual barang-barang 
.dagangannya supaya tidak merugikan masyarakat <>
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2. Pengaruh klausula Exonerasi terhadap kewajiban penjual
menurut pasal 1504 BW

Penjual tidaklah dapat menghindarkan diri dari ke- 
wajiban menanggung adanya caca^ tersembunyi pada barang 
yang dijualnya dengan menyatakan ia sendiri tidak mengeta— 
hui a&anjta tentang adanya cacat itu. Hal ini dinyatakan 
oleh pasal 1506 BW, tetapi pasal ini juga memberikan ja- 
lan kepada penjual untuk menghindarkan diri dari kewajib
an menanggung adanya cacat tersembunyi pada barang yang di
jualnya yaitu dengan minta diperjanjifean bahwa ia tidak 
diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Janji untuk memba- 
tasi atau menghilangkan tanggung jawab atas kerugian di-

q
kenal sebagai klaiusula exonerasi (Exoneration clause).

Dalam masyarakat klausula exonerasi ini banyak 
dijumpai pada bon pembelian yang diantaranya menyatakan 
bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan atau di- 
tukarkan. Yang menjadi masalah apakah klausula semacam i- 
ni benar-benar dapat menghindarkan penjual untuk meaang- 
gung adanya cacai tersembunyi pada barang yang dijualnya. 
Pasal 1506 BW memang memberi kemungkinan kepada penjual 
untuk menghindarkan diri dari kewajiban untuk menanggung 
adanya cacai. tersembunyi pada barang yang dijualnya teta
pi mensyaratkan adanya janji dengan pembeli. Pasal 1506 BW 
ini berkaitan dengan kebebasan berkontrak yang merupakan 
asas dari pasal 1338 (1) BW. Unsur janji yang ada pada pa
sal 1506 BW mengarah kepada pasal 1320 BW yaitu mengenai
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syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yang salah 
satunya mensyaratkan adanya kata' sepakat • Yang dapat men— 
jadi pertanyaan apakEh klausula exonerasi pada bon pembe
lian yang ditentukan secara sepihak oleh penjual ini me
menuhi syarat kata sepakat menurut pasal 1320 BW sehingga
dapr.t mempunyai kekuatan mengikat. Mariam Darus mengisti-

' 10 lahkan janji sepihak ini sebagai perjanjian baku (standard).
.Anson menyatakan l!The standard form contract is the rule 
He must either accept the terms of this contract into or 
go without ".^Mariam Darus menyusun ciri-ciri perjanjian 
baku sebagai berikut:

-Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang po- 
sisi' (ekonominya) kuat.
-llasyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama- 
sama menentukan isi perjanjian.

-Terdorong oleh kebutuhannya debitus terpaksa meneri- 
ma perjanjian itu.
-Bentuk tertentu (tertulis). t

Ivielihat pada ciri-ciri ini, terutama sifat sepihak dari 
perjanjian baku jelas perjanjian semacam ini tidak meme- 
hi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1320 BW untuk 
sahQya. suatu perjanjian. Oleh karena. itu perjanjian baku 
ini secara teoritis yuridis tidak mempunyai kekuatan me- 
mengikat. . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu 
klausula exonerasi yang dibuat secara sepihak oleh pen
jual tanpa persetujuan pembeli secara teoritis tidak mem- 
nyai kekuatan mengikat karena klausula exonerasi yang di- 
.tentukan secara sepihak ini bukan janji yang dimaksud oleh
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pasal 1506 BW, Akibat dari kesimpulan ini penjual tidak
lah terbebas dari kewajiban untuk menanggung adanya cacai 
tersembunyi dari barang yang dijualnya dengan mencantumkan 
suatu klausula exonerasi pada bon pembeliaa.

G-ambaran secara teoritis ini temyata tidak sesuai
dengan praktek dalam masyarakat. Masyarakat ternyata dapat
meneajima suatu klausula exonerasi yang ditetapkan secara
sepihak oleh penjual. L'ariam Darus menyatakan fenomena ini
sebagai brikut "Walaupun secara teoritis juridis perjanjian
baku ini tidak memenuhi ketentuan unaang-undang dan oleh
beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya, kebutuhan
masyarakat berjalan dalam arah yang -berlawanan dengan ke-
inginan hukum".^ Yang menjadi bahan pemikiran mengapa
masyarakat dapat menerima perjanjian baku itu sebagai per-
janjian yang mengikat? Untuk itu Stein mencoba memecahkan
masalah ini dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, ber
dasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie 
van will en vertrouwen) yang, membangkitkan kepercayaan 
bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. 
Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti , . 
ia secara sukarela' setuju pada isi perjanjian tersebut. ^

Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan masyarakat mene- 
ma clausula exonerasi pada bon pembelian yang ditentukan 
sepihak oleh penjual sebagai perjanjian yang mengikat ber- 
dasarkan fiksi bahwa dengan diterimanya bon pembelian yang 
mencantuckan klausula exonerasi oleh pembeli berarti pem
beli secara sukarela setuju untuk terikat pada klausula itu.
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Perbedaan antara teori dan praktek mengenai kekuat
an mengikat dari klausula exonerasi ini kalau dilihat da
ri segi. kepentingan perlindun^an konsumen dapatlaii dine- 
tralisir dengan melihatnya secara kasuistis. Apabila kon
sumen sangat dirugikan dengan adanya klausula tersebut ma
ka klausula itu dapat diabaikan.

5Hady Bvianto, "Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah 
3ekedar 'Keinginan* Melainkan Suatu 'Kebutuhan1", Hukum 
dan Pemban^unan. lfO.6 Th.XVT, Desember 1986, h.587.

^Wirjono Prodjodikoro, Bukum Perdata Tentang Perse-- 
tu.~uan--persetu.1uan Tertentu. cet.VTII, Sumur Bandunr, Ban- IungTl985, h.37.

7RoSabekti, Aneka Per.ianiian. cet.VTT. A1 imr>i . 7tor>- 
dung, 1985, h.20.

80~p»cit.. h03 8.
9LTariam Barus, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dili

hat Pari Sudut Perjanjian Baku(Standard)", Hukum dan Kea- 
dilan, Januari-Februari 1981, h.29.

10IMd.. h. 22.
l:LIbid.

12Ibid... h. 26.

h.27.
14-Ibid., h.29.
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GUGATAN GAITTI RUGI DARI PR0DU32H

1. Gugatan Berdasarkan Pasal 1365 BW
Gugatan ganti rugi kepada penjual tidak selalu mempe- 

roleh hasil yang memuaskan "bagi konsumen. Hambatan pertama 
adalah adanya ketentuan hukum dan anggapan masyarakat yang 
membatasi tanggung-jawab penjual sampai pengembalian har
ga pembelian saja. Pasal 1508 BW memang memungkinkan pembe
li menuntut ganti rugi dari penjual berdasarkan adanya ca
cad teresmbunyi pada barang yang dibelinya. Tetapi pasal 
tersebut juga memberikan syarat untuk dapat dituntutnya , 
ganti rugi dari penjual yaitu penjual harus tahu adanya ca
cad tersebut sebelum jual beli, yang mana hal ini harus da
pat dibuktikan oleh pembeli. Bagi pembeli bukanlah hal yang 
mudah untuk membuktikan bahwa penjual telah tahu adanya ca
cad sebelum jual beli. Hambatan kedua adalah tidak selalu 
menguntungkan untuk menuntut ganti rugi dari penjual, Apa
bila makanan kalengan yang rusak itu dibeli dari kios kecil 
atau bahkan dari penjaja jalanan maka walaupun tuntutan gan
ti rugi dapat berhasil dilakukan tetapi jika penjual terse
but tidak manpu mengganti kerugian tersebut maka akan sia- 
3ia saja tuntutan ganti rugi tersebut,

* Atas dasar kesulitan-kesulitan di'atas maka konsu
men yang menderita kerugian cukup besar akibat makanan ?:a- 
lengan yang rusak perlu nemilih untuk menggugat suatu gan-

20
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ti rugi dari produsen,
Untuk menggugat ganti rugi dari produsen perlu di- 

pikirkan dasar hukumnya. Hal ini karena jual “beli tidaklah 
terjadi antara produsen dengan pembeli melainkan antara pen
jual dengan pembeli.

Ada yang berpendapat suatu express warranty dari pro- 
£usen dapat menjadi dasar untuk dilakukan tuntutan berda
sarkan wanprestasi, yaitu apabila jaminan tersebut tidak

1*5sesuai dengan keadaan barangnya. 'Tang dapat dikategorikan 
sebagai express warranty adalah: jaminan-jaminan yang ada 
pada kaleng dari makanan kalengan& iklan-iklan yang dike- 
luarkan oleh produsen.

Iklan yang.'diksluarkan oleh produsen yang memuat ja- 
iiinan kwalitas maupun kwantitas dari barang yang diproduk- 
sinya dapat dianggap suatu tawaran untuk mengadakan perse
tujuan yang, mempunyai sifat terbuka. Maksudnya persetujuan 
pemfcerian jaisinan oleh produsen ini berla&u untuk setiap o- 
rang^yang membeli barang yang diiklankan oleh produsen ter
sebut.

Persetujuan yang timbul akibat adanya iklan dari pro
dusen yang berisi suatu jaminan apabila dianalisa dari ke- 
harusan adanya kata sepakat (pasal 1320 BW) maka dapat ai- 
pertanyakan kapankah kata sepakat antara produsen dengan 
pembeli tersebut tercapai? menurut perdapat saya kata se
pakat antara produsen dengan pembeli tercapai bersamaan de- 
ngga terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli.
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Dasar hukum lain yang dapat digunakan untuk menun
tut ganti rugi dari produsen adalah pasal 1365 B".7, yaitu 
mengenai perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 BY? ini me- 
njatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang memba - 
wa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian ter
sebut .

.Ze’-’tajiban produsen untuk member! ganti kerugian s>- • 
t as .kerugian pembeli!tidaklah tinbul dari '-suatu persetu^usn 
melainkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena 
itu produsen makanan kalengan tidak dapat menghindari ke
wajiban untuk memberi ganti kerugian kepada pembeli dengan 
dalih bahwa pembeli tidak membeli barang tersebut darinya. 
Sebagai contoh adalah kasus Harmon vs. Digliani, kasus po- 
sisinya adalah sebagai berikut:

Harmon membeli Lestoil, sabun detergen dari Digliani.
Ia menderita luka-bakar karena pemakaian sabun itu dan 
menuntut penjualnya dan produsennya (Lestoil Corpora
tion and Adell Chemical Company). Produsen mengiklan- 
kan produk itu lewat televisi, radio dan surat-kabar* 
menyatakan bahwa produk itu dapat dipakai dengan aman 
untuk keperluan rumah tangga dan cuci-mBncuci. Dan bah
wa produk itu adalah "the all purpose detergent-for all 
house hold cleaning and laundering". Produsen mengaji1** . 
kan pembelaan atas dasar,bahwa Harmon tidak membeli ■- Lestoil itu dari mereka.

Putusan hakim adalah sebagai berikut:
Tidak adanya hubungan langsung (faktanya adalah bahwa 
genggugat tidak membeli produk itu dari fergugat) bu- 
kanlah merupakan suatu alasan0 Penjualan produk itu te
lah dipromosikan lewat iklan pada media—masasa langsung kepada konsumen, dan karenanya Produsen tidak dapat 
menggunakan alasan tentang tidak adanya hubungan*lang
sung apabila konsumen nenanggapi iklan itu.
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Walaupun contoh kasua Harmon vs. Digliani ini bukan masa
lah makanan kalengan tetapi dari putusan hakira mengenai ka- 
sus ini dapat ditarik kesimpulan "bahwa tidak adanya hubung- 
an hukum langsung antara produsen dengan pembeli tidaklah 
dapat dijadikan alasan ^leh .produssn untuk menolak tuntutan 
ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum,,

Produsen makanan kalengan bertanggung gugat atas ke
rugian pembeli berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pa
sal 1365 BT7) apabila:

a. perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat me- 
langgar hukum (-perbuatan melanggar hukum);

b. kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan terse- 
but(hubungan kausal);

c. pelaku tersebut bersalah (kesalahan); dand. norma yang dilanggar mempunyai "strekking" untuk me- 
ngelakkan timbulnya kerugian (relativitas).
3aa.ta perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang 

bersifat melanggar hukum apabila perbuatan tersebut melang
gar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajihan hu
kum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau berten
tangan degan kecermatan yang harus diindahkan dalam masya-

19rakat. ^Berdasarkan kategori-kategori perbuatan yang ber
sifat melanggar hukum ini maka dapat dipertanyalran terletak 
dalam kategori manakah perbuatan produsen sehingga perbuat
an itu dapat disebut sebagai perbuatan yang mempunyai si- 
fat melanggar hukum.

Dalam menganalisa sifat melanggar hukum dari perbu
atan produsen maka saya membagi perbuatan produsen ini da= _i 
lam dua hal yaitu: dalam proses produksi dan dalam promosi
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niaga.
Proses produksi dari malcanan kalengan dapat dibedar* 

kan dalam dua tingkatan yaitu pro sea. pengolahan makanan i- 
tu sendiri dan proses pengalengannya. Dalam proses pengolah- 
n makanan kalengan perbuatan melanggar hukum sering timbul 
akibat pemberian bahan tambahan makanan berupa-bahan jeng^- 
v/et, bahan pemanis, bahan pewama, bahan pengental atau la- 
innya tanpa menghiraukan peraturan yang mengatumya. Pem
berian bahan tambahan makanan yang melebihi takaran akan

20dapat membahayakan kesehatan konsumen yang membelinya.
Oleh ksrena pemberian bahan tambahan makanan ini dapat mem- 
bahayakart kesehatan masyarakat maka mengenai pemberian ba
han makanan tambahan ini diatur oleh pemerintah, Peraturan 
yang berkaitan dengan pemberian bahan tambahan■makanan ini 
diantaranya adalah-peraturan mengenai zat warna yang diijin- 
kan (peraturan I'.'en.Kes. RI.22 Desember 1973 No* 1132/A/SK/ 
73);peraturan mengenai bahan pemanis buatan (peraturan Men, 
L'es. KI.HO.10179/A/SK/74); peraturan mengenai bahan penga- 
wet (peraturan Llen.Kes.RI. 28 November 1974 KO.10177/A/SK/ 
74.

Produsen yang dalam proses pengolahan makanan yang 
diproduksipya memberi bahan tambahan makanan tanpa menghi
raukan peraturan yang mengatumya sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi konsumen maka perbuatannya itu bersifat me
langgar hukum karena bertentangan dengan kev/ajifean huteum 
produsen. Sedangkan apabila pemberian bahan tambahan nakan-
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an tersebut belum ada peraturan yang mengaturaya maka per
buatan produsen tersebut dapat bersifat melanĝ /.r hukum ka
rena bertentangan dengan kecermatan yang '-arus diindahkan 
dalam masyarakat. Kecermatan dalam masyarakat menuntut a*-, 
gar produsen berhati-hati dalam memberi bahan tambahan ma
kanan supaya tidak membahayakan kesehatan konsumennya.

Proses„.pengalengan bersifat' teknis yaitm.meliputi .ta-
hapan-tahapan pengisian(filling), penghampaan(exhausting),
penutupan(sealing), sterilisasi(sterilising), dan pendingin-

21an(cooling). Dalam tahapan-tahapan prose^ pengalengan ini 
produsen.harus bertindak cermat dengan menggunakan penge- 
tahuan dan teknologi yang memadai untuk menghindarkan ru- 
saknya makanan kalengan tersebut. Apabila produsen tidak 
melakukan usaha-usaha yang cukup memadai dalam proses pea 
ngalengan untuk mencegah rusaknya maJcanan kalengan yang di- 
produksinya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen; 
maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai bertentangan 
dengan kecermatan yang diharuskan dalam masyarakat dan ka
rena itu bersifat melanggar hukum.

Promosi niaga merupakan usaha produsen agar produk- 
nya dikenal dan dibeli oleh masyarakat. Dalam usaha menarik 
ninat koncumen agar membeli produk yang dihasikannya dengan 
melakukan promosi niaga, produsen seringkali memberikan ja- 
minan-jaminan mengenai kwalitas barang yang diproduksinya 
tersebut. Jaminan produsen ini dapat merupakan perbuatan 
melanggar hukum apabila ternyata jaminan yang diberikan ti-

25
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dak sesuai dengan kenyataan barangnya* Jaminan yang tidak
sesuai dengan keadaan barangnya dapat dianggap sebagai peni-
puan dan karena penipuan itu bertentangan dengan kewajiban
hukum produsen maka suatu jaminan yang tidak sesuai dengan
keadaan barangnya mempunyai sifat melanggar hukum. Sebaga-
i contoh produsen yang mempromosikan bahwa makanan kaleng- .
an yang diproduksinya tidak mengandung bahan pengawet. Ter^
nyata setelah dibuktikan dengan peneriksaan labolatorisum
makanan kaJLengan tersebut mengandung bahan pengawet bahkan
clalam takaran yang berlebihan sehingga mempengaruhi kese-
tan konsumennya. Tindak pengiklanan seperti ini sebenamyr.
sama saja dengan menipu atau setidak-tidaknya menyesatkan

22konsumen.
Untuk menentukan apakah kerugian yang diderita kon- 

sumen itu mempunyai hubungan kausal dengan makanan kaleng
an yang diproduksi oleh seorang produsen tidaklah selalu 
mudah. Apabila kerugian konsumen itu hanya berupa harga 
pembelian yang dibayarkan untuk membeli makanan kalengan 
tersebut maka kerugian konsumen ini dengan mudah dapat di- 
tunjukkan mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan produ
sen. Untuk itu konsumen cukup menunjukkan bon pembelian ma- 
kan«n kalengan tersebut dan makanan kalengan yang rusak i~ 
tu.

Kesulitan akan timbul apabila kerugian konsumen ti
dak saja harga pembelian dari barang tetapi juga kerugian 
lain yar.g timbul akibat memakan makanan kalengan yang ru-

26
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sak itu. lerugian lain ini dapat meliputi biaya-biaya yc.ng 
dikelu'urk̂ r. untuk berobat, keuntungan-keuntungan yang sedi- 
any,a*,akan diterir.a seandainya ia tidak sakit, dan lain-lain. 
Untuk menentukan apakah sakit atau meninggalnya seorang kon- 
sumen disebabkan oleh makanan kalengan yang dimakannya ai- 
perlukan suatu penegasan oleh dokter. Palam hal efek dari 
makanan kalengan itu tidak dapat segera diketahui maka 'a-.~ 
kan:‘sulit menentukan makanan yang manakah yang menyebabkan 
sakitnya konsumen itu, Sebagai contoh bahan pengawet makan
an dan bahan-bahan tambahan makanan lainnya yang berlebihan

2*5akan dapat menyebabkan kanker, Contoh kasus sulitnya me
nentukan produk manakah yang menyebabkan sakitnya konsumen 
apabila efeknya baru dirasakan lama kemudian adalah kasus 
obat pencegah keguguran DES. Kasus posisinya adalah seba
gai berikut:

Pada tahun I960 ITy.Sin̂ ell untuk mencegah keguguran kan- 
dungannya telah meminum obat pencegah keguguran dikenal 
sebagai DES (Diethylbestrol) yang dibuat dari bahan sin- 
tetis hormon wanita, PES ini diproduksi untuk. mencegah 
keguguran bayi. Tetapi dalam beberapa kasus terbukti te
lah mendorong kanker (terutama kanker kandung kemih) pa
da anak perenpuan yang terlahir. Akibat celaka itu baru 
dmketahui setelah berlalu waktu 10 atau 20 tahun. Tahun 
1975 Yudith yang dilahirkan Hy.Sindell pada tahun I960 
temyata diketahui menderita kanker pada saluran kemih 
dan vaginale adenosis. . . . Pada tahun 1976 ia mulai 
mengugat ganti rugi di Pengadilan California. Gugatan 
ganti rugi itu ditujukanny? terhadap 11 produsen pengha- 
sil obat DES. Tergugat sebanyak itu terpaksa dilakukan 
Yudith, karena: ia tidak mengetahui obat produk dari sa- 
lah satu produsen mana yang telah digunakan ibunya (Ny. 
Sindell) pada waktu sedang mengandung dia.2̂

Hal yang menarik dari kasus ini adalah penolskan Supreme
Court atas dalih tergugat yang menyatakan penggugat harus
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membuk.-;:ikan obat T)3S dari produsen mana yang menimbulkan
penyakit dan merugikan penggugat dan raemutuskan Produsen
harus menanggung kerugian konsumen sebanding dengan besar
jumlah penjualan produk bersangkutan di pasar (market-share
liability) . ̂

Penentuan hubungan kausal antara kerugian konsumen
dengan perbuatan produsen dalam memproduksi barangnya juga
penting untuk menentukan kerugian konsumen yang manakah
yang dapat dituntut pengganti^xnya dari produsen, misalnya:
Seorang l$ohsumen membeli sarden kalengan produksi. pabrik X.
Setelah ia memakan sarden kalengan itu ia menderita kera-
cunan hebat karena sarden itu telah tercemar oleh bakteri

o rClostridium botulinum. Akibat sakitnya itu,konsumen yang 
makan saEden kalengan yang ,tercemar tersebut harus dirav/at 
dirumah sakit selama dua bulan. Selama dua bulan ia dira- 
vrat di rumah sakit, usaha yang dimiliki oleh konsumen itu 
menderita kerugian yang cukup besar karena tidak ada yang 
mengurusnya. Kerugian yang diderita oleh usaha konsumen ini 
menyebabkan bank yang memberi kredit kehilangan kepercaya- 
an atas bonafitas konsumen sehingga memutuskan untuk mena- 
rik kembali kredit yang telah diberikan. Untuk mengembali.- 
kan kredit bank ini rumah konsumen terpaksa dilolang. Da
lam hal ini timbul persoalan, kerugian manakah yang dapat 
dituntut penggantianny.a oleh konsumen dari produsen?

Dalam menentukan hubungan kausal antara kerugian kon
sumen dengan perbuatan produsen dikenal dua teori yaitu te-
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membuk*:ikan obat BBS dari produsen mana yang menimbulkan 
penyakit dan merugikan penggugat dan memutuskan Produsen 
harus menanggung kerugian konsumen sebanding dengc.n besar 
jumlah penjualan produk bersangkutan di pasar (market-share 
liability)

Penentuan hubungan kausal antara kerugian konsumen 
dengan perbuatan produsen dalam memproduksi barangnya juga 
penting untuk menentukan kerugian konsumen yang manakah 
yang dapat dituntut penggantismya dari produsen, misalnya: 
Seorang konsumen membeli sarden kalengan produksi. pabrik X. 
Setelah ia memakan sarden kalengan itu ia menderita kera- 
cunan hebat karena sarden itu telah tercemar oleh bakteri 
Clostridium botulimim. Akibat sakitnya itu,konsumen yang 
makan saeden kalengan yang ,tercemar tersebut harus dirawat 
dirumah sakit selama dua bulan* Selama dua bulan ia dira
wat di rumah sakit, usaha yang dimiliki oleh konsumen itu 
menderita kerugian yang cukup besar karena tidak ada yang 
mengurusnya. Kerugian yang diderita oleh usaha konsumen ini 
menyebabkan bank yang memberi kredit kehilangan kepercaya
an atas bonafitas konsumen sehingga memutuskan untuk mena- 
rik kembali kredit yang telah diberikan. Untuk mengembalii-' 
kan kredit bank ini rumah konsumen terpaksa dilclang. Da
lam hal ini timbul persoalan, kerugian manakah yang dapat 
dituntut penggantianny.a oleh konsumen dari produsen?

Dalam menentukan hubungan kausal antara kerugian kon- 
sunen dengan perbuatan produsen dikenal dua teori yaitu te-
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ori dari Von Buri yang disebut teori conditio sine qua non 
yang menyatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat 
apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak 
ada.dan teori adequat yang mengajarkan suatu hal baru dapat 
dinamakan suatu sebab dari suatu akibat apabila menurut pe-
ngalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu bahwa se- .

27bab itu akan diikuti oleh akibat itu.
Teori 'conditio sine qua non ini apabila diterapkan 

pada contoh mengenai konsumen yang makan sarden kalengan 
yang tercemar bakteri Clostridium botulinum maka biaya yang 
dikeluarkan konsumen untuk berobat, kerugian dalam usaha 
konsumen dan dilelangnya rumah untuk menutup kredit bank 
semuanya mempunyai hubungan kausalitas dengan kesalahan pro
dusen.'Sebab kerugian dalam usaha dan dilelangnya rumah kon
sumen tidak akan terjadi kalau ia tidak sakit akibat makan 
makanan kalengan yang tercemar bakteri Clostridium botuli- 
num tersebut.

Sedangkan bila teori adequat yang diterapkan pada con
toh yang sama maka hanya biaya yang dikeluarkan oleh konsu
men untuk berobat saja yang mempunyai hubungan kausalitas 
dengan kesalahan produsen sarden kalengan. Kerugian dalam 
usaha dan dilelangnya rumah konsumen tidak dapat dikatakan 
nerapunyai hubungan, kausalitas dengan kesalahan produsen ka
rena menurut pengalaman manusia kerugian dalam usaha dan 
dilelangnya rumah konsumen tidak dapat dikira-kirakan lebih 
dulu bahwa akibat itu akan timbul karena nakan sarden kalengan.
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Tear! conditio si no qua ncn ini lebih menguntungkan 
konsumen daripada teori adequat karena dengan teori condi
tio sine qua non tuntutan ganti rugi kepada produsen dapat 
lebih besar,' tidak hanya terbatas pada akibat langsung saja, 
Yangv menjadi masalah teori manakah yang dianut BW ? Dalara 
hukum persetujuan, pasal 1247 BW membatasi kerugian yang 
harus diganti itu, sanpai suatu kerugian yang orang dapat 
mengira-ngirakan akan terjadi. Apakah ini berarti BW me™ 
nganut tezrri adequat ? Tidak,karena bunyi pasal ini dapat
ditafsirkan sebagai mengarah kepada teori adequat maupun

PSkepada teori conditio sine qua non,-- Oleh karena itu baik 
teori conditio sine qua non maupun teori adequat dapat gi-
gunakan dalam menentukan kausalitas antara kerugian konsu- •
nen dengan kesalahan produsen...

Tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar 
■hukum barulah.,dapat berhasil apabila konsumen yang dirugi- 
kan dapat membuktikan kesalahan produsen, Hal ini sebagai- 
konsekensi dari bunyi pasal 1365 B77_. itu' sendiri y a z ig me- 
ny.atakan_", ..mewajibkan orang yang karena salahnya menerbi-t- 
kart keruguan itu, mengganti kerugian tersebut “. Dengan ka- 
ta lain apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada kewajib- . 
an untuk memberi ganti rugi.

Kesalahan itu dapat berupa kelalaian atau kesengaja- 
an. Dalam hukum perdata tidaklah perlu dibedakan secara ta- 
jam antara kelalaian dengan kesengajaan karena akibat hukum 
nya sama« Jadi dalam tuntutan ganti rugi kepada produsen
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berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidaklah. perlu diper-
hatikan apakah kesalahan produsen itu berupa kelalaian atau 
kesengsjaan. ICelalaian atau kesengajaan produsen yang menye- 
babkan kerugian pada konsumen membawa akibat hukum yang sa- 
ma yaitu produsen harus mengganti kerugian konsumen.

Satu unsur lagi .yang parlu .diperhatikan dalam gugat-
Van ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hvkum adalah 

norma yang dilanggar mempunyai "strekking" untuk mengelak- 
kan tinbulnya kerugian. Masalah yang berkait dengan unsur 
ini adalah kenyataan bahwa rorma-norma yang bertujuan un
tuk melindungi kepentingan konsumen sampai saat ini belum 
terlrumpul dalam satu perangkat hukum tersendiri seperti 
hukum perdata, hukum dagan£, hukum pidana dan lain-lainnya. 
ITorma-norma yang bertujuan untuk melindungi kepentingan 
konsumen ini tersebar dalam berbagai bentuk peraturan per- 
undang-undangan dan dalam berbagai cabang hukum yang kadang- 
kadang jelas terlihat sebagai melindungi konsumen, kadang 
tercampur aduk sehingga memerlukan penafsiran, kadang- ka
dang pula sekedar sebagai sampiran dari suatu pensaturan

90lainnya tertentu.
Kondisi noiraa-norma yang bertujuan melindungi kepen

tingan konsumen yang tersebar dan tidak terkumpul dalam 
satu perangkat hukum ini sangatlah merugikan kepentingan 
konsumen yang hendak menuntut haknya apabila dirugikan o- 
leh prod-aseno t0 1eh karena itu perlu dipikirkan pembuatan 
satu perangkat hukum tersendiri--vang bertvijuan melindungi
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kepentingan konsumerio

2*. Beban Pembuktian
Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya kesalahan dari 

pelaku untuk timbulnya kewajiban memberi ganti rugi berda
sarkan perbuatan melanggar hukum. Konsumen yang menuntut 
ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum dari pro*' 
dusen berarti mendalilkan adanya kesalahan dari produsen. 
Menurut pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW , seseorang yang 
mengatakan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu ke- 
jadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah 
hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya 
hak itu atau adanya kejadian itu. Berdasarkan ketentuan i- 
ni maka konsumen yang menyatakan mempunyai hak -untuk men- 
dapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat ke- 
calahan produsen yang melakukan perbuatan melanggar hukum 
harus dapat membuktikan kesalahan produsen yang menjadi da- 
sar timbulnya hak konsumen untuk mendapat ganti rugi ter
sebut.

Kewajiban konsumen untuk membuktikan kesalahan pro
dusen dalam usaha memperoleh ganti rugi berdasarkan perbu- 
tan melanggar hukum adalah sangat merugikan konsumen. Eon- 
sunen yang tidak berhasil membuktikan kesalahan produsen
tidak mungkin berhasil memperoleh ganti rugi berdasarkan a_
danya perbuatan melanggar hukum. Di lain pihak, kcnsunen se
bagai orang yang awam terhadap proses proauksi dan teknolo-
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gi yang digu_nak?.n dalar. proses produksi akan menenui kesu- 
litan untuk dapat membuktikan kesalahan produsen yang me- 
r.gcklta+kî n tiithulrya kerugian pada konsumen.

Dengan pertimbangan perlindungan terhadap konsumen 
maka perlu diterapkan dasar pemikiran "praduga adanya ke
salahan” (presumption of fault) yang meletakkan beban pem- 
buktian pada produsen. 'Jadi produsen diwajibkan untuk men- 
buktikan tidak adanya kesalahan padanya* Apabila produsen 
gagal nembuktikan tidak adanya kesalahan pada dirinya maka 
ia harus memberi ganti rugi kep:?.da konsumen yang dirugikan- 
nya. Dalam membuktikan tidak adanya kesalahan pada dirinya, 
produsen tidak dapat mendalilkan bahwa kesalahan yang me- 
nirbulkan kerugian itu adalah kesalahan pegawainya, karena 
pasal 1365 dan pasal 1366 3# ini tidak dapat berdiri sen
diri tetapi berkait dengan pasal 1367 ay at (1 ) ?as^i 
1367 ayat (1 ) BV ini menyatakan bahwa seseorang tidak sa- 
3a bertanggung-jav/ab untuk kerugian yang disebabkan kartra 
perbuatannya sendiri, t-etapi juga untuk kerugian yang di
sebabkan karena perbuatan orang-orang yang men jadi tanggur.g- 
annya, atau disebabkan oleh barang-barang yang herada di- 
bawah pengawasannya. Jadi produsen harus bertanggung jawab 
atas kerugian konsumen v/alaupun kesalahan itu terletak pa
da pegav/ainya dan bukan kesalahan produsen itu sendiri.

Dttsraplrannya pemikiran praduga adanya kesalahan (pre
sumption of fault) yang meletakkan beban pembuktian pada 
produsen tidaklah bcrarti nenghilangkan sama sekali beban
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pembuktian yang harus dipikul oleh konsumen# Konsumen yang 
menuntut ganti rugi berdasarkan adenya perbuatan melanggar 
hukum tetap harus membuktikan sifat melanggar hukum dari 
perbuatan produsen, hubungan kausal antara kerugian yang * 
timbul dengan perbuatan produsen dan relativitas antara nor
ma yang dilanggar dengan tujuan (strekking) dari norma ter
sebut,

Dalam hal makanan kalengan yang rusak mengakibatkan 
konsumen menderita sakit atau mer.inggal dunia maka dalam 
menentukan letak beban pembuktian dikenal teori strict-li- 
ability yang menyatakan seseorang harus bertanggung jawab 
atas kerugian yang diderita oleh orang lain karena perbu- 
atannya, tanpa ada kemungkinan membebaskan diri kecuali o- 
rang yang dirugikan itu bersalah atau ikut bersalah dalam 
timbulnya kerugian pada dirinya. "^Berdasarkan teori ini ma
ka produsen yang produknya menyebabkan konsumen menderita 
sakit atau meninggal dunia bertanggung iawab atas kerugian 
yang diderita konsumen tanpa ada kemiuigkinan membebaskan 
diri kecuali produsen tersebut dapat membuktikan bahwa kon
sumen bersalah atau ikt-t bersalah dalam timbulnya kerugian 
pada dirinya. Jadi menurut teori strict-liability ini be
ban pembuktian ada pada produsen yaitu -untuk membuktikan 
bahwa konsumen bersalah atau ikut bersalah dalam timbulnya 
kerugian pada dirinya*

Konsumen yang menuntut produsen berdasarkan prinsip 
strict-liability ini cukup membuktikan bahwa:

34
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a. produk yang dihasilkan produsen itu mengandung c:icad.
o. cacad dari produk tersebut adalah sebab yang dapat di-

kira-kirakan dari akibat yang diterima oleh konsumen
c. cacad dari produk menyebabkan produk:tersebut secara

tak beralasan berbahaya.^
Prinsip strict -liability ini hanya diterapkan pada

kasus-kasus yang menyebabkan sakit, ciderr* atau matinya se-
35seorang akibat pemakaian suatu produk. Prinsip stict-liabi-

lity ini dapat dihubungkan dengan pasal 1370 BKf apabila 
menyebabkan meninggalnya seseorang dan pasal 1371 BW apa- 
bila menyebabkan sakit atau cideranya seseorang.

IvJenurut pasal 1370 B fl. dalam hal produk tersebut me
nyebabkan konsumen meninggal dunia maka ganti rugi harus di- 
berikan kepada suami atau isteri yang Sitinggalkan, anak 
atau orangtua si korban yang lazimnya mendapat nafkah da
ri pekerjaan si korban, Sedangkan menurut pasal 3.J71 Bff 
dalasi hal-produk■itu mengakibatkan sakit atau cideranya kon
sumen maka produsen tidak saja harus menganti biaya-biaya 
penyembuh.j.n saja tetapi juga hams mengganti kerugian yang 
timbul akibat sakit atau cideranya tersebut.

~"Hady 3vianto, loc.clt. 
1 6Ibid.. h.595.
1 7Ibid.
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terjemahan Djasadin Saragih,. Surabaya, 1985, h.113.
19Ibid.
20 "Amankah Bahan Tairtbahan Makanan?u, ./arta Konsumen, 

jo.165.Th.XIV, 1987, h.17.
21Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, "Pemilihan Tla- 

kanan Awetan", 7arta Konsumen, No.170 Th.XIV, T,Iei 1988, h.25.
2?'AZ.ftasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen", 

Hukum dan Peaban^unan, December 1986, h.580.
“^"Amankah 3ahan 'Tambahan Kakanan?", 77arta Konsumen. 

Ho.165 Th.HV, 1987, h.17. -------------
O A-
Kasution, "Yaria Peradilan Konsumen", Warta Kopsv- 

men, No.145 Th.XII, 1986, h.25.
25Ibid.. h.26.
26Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, op.cit.,h.24.
27Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan nelan^gar Hukum 

Dipandanp; ?ari Sudut Hukum Perdata, cet.II, Vorkink-Van 
Hoeve, Bandung, h.21.

28Ibid.
29Ibid.. h.27.
^AZ.Sasution, op.cit.,h.568.
*51Kady Evianto, op.cit.. h.588.
32Soetojo Prawirohamidjoyo dan Hartalena Pohan, On- 

rechtmatige Daad, Djumali, Surabaya, Desember 1979, h.547
33̂Hady Bvianto, op.cit... h..590.
34"Ibid., h.589.
55-?bid», h.5S0 .
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BAB IV 
PEKUTUP

Sehubungan dengan uraian saya dalam bab-bab sebe-
lumnya mengenai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi da
ri penjual dan atau produsen makanan kalengan, maka seba
gai penutup penulisan skripsi ini saya ketengahkan kesim- 
pulan dan saran.

1 * Kesiimrulan
a, Berdasarkan pasal 1491 BW dan pasal 1504 BW, penjual 

berkewajiban menanggung adanya cacad tersembunyi dari 
barang yang dijualnya. Tuntutan berdasarkan adanya ca
cad tersembunyi tidaklah harus bertujuan membatalkan 
jual beli (pasal 1507 BW). Pembuktian tentang telah ta
hu atau tidaknya penjual akan adanya cacad tersembunyi 
seperti disyaratkan pasal 1508 Bv7 untuk dapat menuntut 
ganti rugi kepada penjual lebih tepat bila dibebankan 
pada penjual. Klausula exonerasi untuk membatasi tang- 
£ung gugat penjual berdasarkan pasal 1493 BW diperbole'̂ - 
3c an. Tetapi dalam penerapannya dilihat juga kepenting
an konsumen bila klasula itu ditentukan secara sepihak,

b. Produsen .dapat dituntut ganti rugi berdasarkan ..wanpres- 
tasi (pasal 1239 BW, dst.) apabila "express warranty" nys

- tidak sesuai dengan barang. Selain itu dapat pula digu- 
nakan pasal 1365 BW dengan penbalikan beban p-rmbuk-tian.
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2. Saran
a. Dalam menuntut ganti rugi dari penjual digunakan dasar 

hukum pasal 1243 BW yaitu tentang penggantian biaya, ru
gi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. 
Dasar hukum ini dapat digunakan bersama-sama dengan pa
sal 1504 BW mengenai kewajiban penjual menanggung cacad 
tersembunyi pada barang yang dijualnya.

b. Apabila kemampuan ekonomi penjual diragukan untuk memba- 
yar ganti rugi maka sebaiknya gugatan ganti rugi dituju- 
kan kepada produsen langsung dengan dasar hukum adanya 
perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 BW, dst.), Dasar 
hukum adanya wanprestasi oleh produsen (pasal 1243 BW, 
dst.) dapat juga digunakan untuk menuntut ganti rugi d£- 
ri produsen apabila dapat dibuktikan bahwa jaminan-jamin
an yang diberikan oleh produsen melalxii promosinya ter- 
nyata tidak sesuai dengan keadaan barangnya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
SUATU TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN 
KONSUMEN AKIBAT MAKANAN KALENGAN YANG RUSAK

SOEGIJO



DAFTAR BACAA3T

Lloeljatno, Asas-Asaa Kukum ridona, cet. ±11, Bin?. Aksara 
Jakarta, 1985

"Tieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Dja- 
sadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985 '

3oetojo Prawirohami-d jo jo dan Karthalena Pohan, Onrechtma- 
±±p;e Daad, Djumali, Surabaya, 1979 v

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. cet. XVIII, Intermasa, 
Jakarta, 1984

, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985
’Jiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan- 

Persetu.juan Tertentu, cet.XVIII, Sumur Bandung. Ban
dung, 1985

. Asas-Asas Hukum Perjanjian. cet.VI, Simur Bandung, iianaung, 1966".
______ , Perbuatan Helanggar Hukum Dipr.ndang Dari Sudut

Hukujn Perdata, "cet.IlT Vorkink-Van Ho eve. Bandung

39

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
SUATU TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN 
KONSUMEN AKIBAT MAKANAN KALENGAN YANG RUSAK

SOEGIJO


	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-1.cover.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-2.lemba-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-3.motto
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-4.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-5.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-6.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-7.babi-l
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-8.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-9.babi-p
	gdlhub-gdl-s1-2013-soegijo-25396-10.daft-n



