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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang 

 Pada Era Globalisasi saat ini pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif dan 

pintar dalam membaca peluang pasar dari segi produk dan pemasaran sehingga 

dapat memenangkan persaingan dan penguasaan penjualan dipasar dalam negeri 

maupun luar negeri, mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang  mempunyai 

kualitas dan daya saing tinggi serta sesuai dengan kebutuhan konsumen 

merupakan salah satu indikator pelaku usaha dapat menguasai pasar. Dalam 

prinsip ekonomi dinyatakan bahwa pengeluaran sekecil-kecilnya untuk 

mendapatkan hasil maksimal merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh 

pelaku usaha, dalam praktiknya beberapa pelaku usaha menghasilkan barang dan 

atau jasa dengan kualitas kurang bagus bahkan rendah untuk dikonsumsi oleh 

konsumen, disamping  itu rendahnya tingkat pengetahuan konsumen disebagian 

masyarakat di Indonesia mengenai bahan-bahan pembuat suatu barang ataupun 

kegunaan suatu produk atau jasa menimbulkan potensi tidak terpenuhinya atau 

berakibat hilangnya hak konsumen. Sebagai contoh kasus Indomie yang mendapat 

larangan untuk dipasarkan di negara Taiwan karena mengandung bahan pengawet 

yang berbahaya bagi manusia, dikarenakan dalam Indomie terkandung zat methyl 
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parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) dimana kedua zat tersebut 

hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik
1
. 

 Hal itu merupakan salah satu langkah dari pelaku usaha dalam penerapan 

prinsip ekonomi dan dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah konsumen,  

dikarenakan karena keterbatasan dan atau kurangnya pengetahuan (ketidaktahuan) 

konsumen terkait komposisi bahan yang terkandung dalam produk tersebut.   

Berkaca dari contoh kasus tersebut maka tidak semua barang dan atau jasa yang 

beredar dipasaran bisa dikatakan aman, berkualitas dan sehat bagi konsumen, 

apalagi ditunjang dengan iklim persaingan usaha yang semakin sengit dengan 

ditandainya banyak produk luar negeri yang dipasarkan di Indonesia, dalam hal 

ini  menjadikan  beberapa pelaku usaha melakukan hal-hal yang dapat merugikan 

hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan atau jasa agar dapat bersaing 

dan laku di pasaran.  

 Perlindungan konsumen merupakan hal utama yang harus diperhatikan 

oleh para pelaku usaha dalam memproduksi barang  dan atau jasa yang berkualitas 

dan tidak merugikan masyarakat atau konsumen, lalu bagi para konsumen sebagai 

bentuk perlindungan hukum dari para pelaku usaha yang curang dan bagi 

pemerintah sebagai media untuk mengatur pelaku usaha yang notabene selalu 

tumbuh dinamis namun hak-hak konsumen tetap terlindungi, hal-hal tersebut 

menjadi harapan bagi semua pihak untuk dapat mewujudkannya. Pada tanggal 20 

April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan 

komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan 

                                                      
1
 http://www.tempo.co/read/news/2010/10/11/118283832/Mengandung-Pengawet-

Terlarang-Indomie-Ditarik-di-Taiwan, diakses pada tanggal 23 Januari 2015 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM RANGKA MENGHADAPI 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 DI INDONESIA 

BAGUS MAULANA YUNUS

http://www.tempo.co/read/news/2010/10/11/118283832/Mengandung-Pengawet-Terlarang-Indomie-Ditarik-di-Taiwan
http://www.tempo.co/read/news/2010/10/11/118283832/Mengandung-Pengawet-Terlarang-Indomie-Ditarik-di-Taiwan


   3 

 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)
2
. Pengertian perlindungan konsumen 

sendiri menurut Undang-Undang tersebut adalah 
3
Segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun 

cara pengaturannya dilakukan dengan
4
:  

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum  

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha  

c.  Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa  

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang 

menipu dan menyesatkan  

  e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 

bidang-bidang lain.  

 

 UUPK memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen 

dengan memberikan adanya kepastian hukum bagi konsumen, kepastian hukum 

itu meliputi segala upaya berdasarkan hokum untuk konsumen memperoleh atau 

menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa kebutuhan serta 

mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku 

pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen
5
. 

 Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat 

semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan produktivitas 

dan efisiensi produsen  semakin tinggi dalam menghasilkan barang dan atau jasa 

sebagai tujuan mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mencapai tujuan sasaran 

                                                      
      2

Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta, 2000, h. 195 
3
UU nomor 8 tahun 1999 tentang  perlindungan konsumen. ps 1. Ayat 1. 

4
Husni Syawali, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Mandar Maju, Bandung, 2000, h.7   

5
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. ps 7. 
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usaha tersebut, konsumenlah yang akan merasakan dampaknya baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian upaya-upaya untuk 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal 

yang penting, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya 

permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.  

 Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya 

hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan 

iklim usaha yang sehat, untuk menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bukan 

merupakan pekerjaan yang mudah dan masih perlu dilakukan koordinasi antara 

sesama instansi teknis terkait serta partisipasi masyarakat, mengingat banyaknya 

kasus saat ini bukan hanya terjadi pada barang dan atau jasa dalam negeri akan 

tetapi juga pada barang dan atau jasa yang berasal dari luar negeri. Contoh kasus 

yang terjadi pada bulan juli tahun 2014 kemarin, banyaknya kosmetik dan 

suplemen kesehatan illegal yang membahayakan kesehatan berasal dari luar 

negeri, yang mana kosmetik dan suplemen kesehatan tersebut berasal dari 

Malaysia, Thailand dan China yang diimpor secara illegal
6
 dan banyak lagi kasus 

barang illegal lainnya yang masuk ke Indonesia. Dengan maraknya kasus-kasus 

tersebut, kedepannya pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan dengan  

cara lebih menegakkan perlindungan konsumen yaitu dengan melibatkan  

instansi-instansi terkait harus ikut berperan aktif dan masyarakat diminta  untuk  

lebih teliti dalam memilih barang dan atau jasa karena sebentar lagi kita juga  

akan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 dimana terjadi 

                                                      
6
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/07/09/n8f8nw-produk-kecantikan-

ilegal-beredar-di-sumsel, diakses pada tanggal  7 November 2014 
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keluar masuknya arus barang dan atau jasa secara bebas sehingga tantangan untuk 

menegakkan perlindungan konsumen kedepannya lebih berat. 

 ASEAN Economic Community (AEC) 2015 adalah bentuk integrasi 

ekonomi yang disepakati oleh negara-negara ASEAN, dimana tujuan dari ASEAN 

Economic Community (AEC) 2015 adalah
7
: 

1. Menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN  

2. Meningkatkan daya saing negara ASEAN secara keseluruhan dipasar 

dunia 

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi negara-negara ASEAN 

4. Mengurangi kemiskinan 

5. Dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN. 

 

 Perencanaan mengenai ASEAN Economic Community (AEC) sebenarnya  

sudah direncanakan sejak 2003 tepatnya ketika KTT ASEAN di Bali pada bulan 

Oktober, akan tetapi puncak untuk mewujudkan ASEAN Economic Comunnity 

(AEC) ini ketika para pemimpin negara ASEAN menyepakati ASEAN Economic 

Comunnity (AEC) Blueprint pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November 2007 

di Singapura, dimana AEC Blueprint ini menjadi acuan seluruh negara anggota 

dalam mengimplementasikan komitmen ASEAN Economic Community (AEC). 

 Pada tahun 2015, apabila AEC 2015 tercapai maka ASEAN akan menjadi 

pasar tunggal dan berbasis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, 

dan tenaga kerja terampil serta arus modal yang lebih bebas diantara negara 

ASEAN. Barang dan atau jasa akan mudah masuk serta keluar Indonesia, hal ini 

membuat hak-hak konsumen kedepannya lebih rentan untuk dilanggar oleh para 

pelaku usaha. Pembahasan yang penting kedepan adalah bagaimana perlindungan 

                                                      
7
 Kementerian perdagangan republik Indonesia, informasi umum: masyarakat ekonomi 

ASEAN, 2011, h.7 
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hukum bagi konsumen di Indonesia dalam rangka ASEAN Economic Comunnity 

(AEC) 2015, bagaimana pengaturan perlindungan konsumen yang diatur ASEAN 

Economic Community (AEC) Blueprint, dan sejauh mana dimungkinkan UUPK 

diterapkan, bagaimana pengaturan Cross Border Transaction didalam UUPK, dan 

para pelaku usaha luar negeri dapat dikenakan tanggung gugat berkaitan dengan 

perlindungan konsumen. 

 

2.  Rumusan masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen dalam ASEAN single 

market ASEAN Economic Community 2015? 

b. Apakah tanggung gugat pelaku usaha dalam UUPK dapat menjangkau 

cross border transaction? 

 

3. Tujuan penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini, terdapat tujuan yang ingin dicapai sebagai 

berikut:  

a. Mengetahui dan memahami karakteristik pengaturan perlindungan hukum 

konsumen dalam ASEAN single market ASEAN Economic Community 

(AEC) 2015.  

b. Mengetahui dan memahami apakah peraturan perlindungan hukum 
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konsumen di Indonesia saat ini sudah siap dalam rangka menyambut 

ASEAN Economic Community (AEC) 2015.  

4. Manfaat penulisan 

 Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah: 

1. Memperoleh pengetahuan mengenai karakteristik pengaturan perlindungan 

hukum konsumen dalam ASEAN single market ASEAN Economic 

Community (AEC) 2015. 

2. Mengetahui dan memahami pengaturan cross border transaction di dalam 

UUPK. 

3. Mengetahui apakah peraturan perlindungan hukum konsumen di Indonesia 

saat ini sudah siap dalam rangka menyambut ASEAN Economic 

Community (AEC) 2015. 

5. Metode penulisan 

5.1 Tipe penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat 

penelitian hukum mengingat karakter ilmu  hukum  yang  bersifat sui generis 

yakni tidak  termasuk  dalam  kajian  empiric  dan  evaluatif
8
 serta bersifat  

preskripsi  atau terapan  dimana  dapat  memberikan  solusi  bagi  permasalahan  

hukum. Legal process  is  the  finding  and  assembling  of  authorities  that  bear  

on  a  question  of law
9
 yang  berarti  dalam  proses  hukum ditemukan  

                                                      
8
Peter M.Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 80 

9
 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , Ninth Edition, United States of America, 

2009, h. 979 
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kewenangan  atau  solusi  dari pertanyaan hukum yang muncul. Adapun  tipe  

penelitian hukum yang  digunakan  yakni doctrinal  research: Research  which  

provides  a  systematic  exposition  of  the  rules  governing  a particular legal 

category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and 

perhaps predict future and development
10

. Dari definisi tersebut karakteristik  

penelitian  doctrinal  bersifat  sistematis  dimana  analisis  yang menggunakan  

aturan  hukum  sebagai  acuannya  serta dapat  memprediksi  masa depan yang 

dalam arti memberikan solusi disetiap penelitian yang dilakukan. 

5.2 Pendekatan masalah 

 Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  

adalah pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Pada pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) merupakan  pendekatan  yang  menggunakan  ketentuan  legislasi  dan  

regulasi.  Adapun  hirarki  perundang-undangan  yang  dipakai  adalah  sesuai  

dengan ketentuan  Undang-Undang  nomer  12  tahun  2011.  Sedangkan  dalam  

penulisan skripsi ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai 

bahan analisis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang mengenai 

perdagangan, Undang-undang mengenai perlindungan konsumen, Peraturan 

perlindungan konsumen yang disepakati oleh negara ASEAN dalam rangka 

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 serta peraturan terkait lainnya. Lalu 

pada pendekatan konseptual merujuk pada pendapat para sarjana, dokrin-doktrin 

                                                      
10

Peter M. Marzuki, Op.Cit., h. 32 
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yang berkembang dalam ilmu hukum dan prinsip-prinsip hukum umum. Dalam 

penulisan skripsi ini digunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis lebih 

lanjut mengenai azas-azas dan prinsip-prinsip dalam perlindungan konsumen dan 

cross border transaction serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan 

judul. 

5.3 Sumber bahan hukum 

 Dalam menggunakan sumber bahan hukum, penulis menggunakan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a) Bahan hukum primer 

 Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

 1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

3. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 

4. HIR 

5. Dan peraturan lainnya. 

   b)  Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

meliputi Blueprint ASEAN Economic Community (AEC), literatur-literatur  

hukum  perlindungan konsumen, jurnal hukum, hasil seminar, kuliah umum, 

artikel, majalah, media cetak dan elektronik. 
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5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam 

penulisan skripsi ini adalah dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dan 

sekunder yang terkait perlindungan konsumen dan cross border transaction dalam 

rangka menghadapi ASEAN Economic Community (AEC).  

5.5 Analisa bahan hukum 

 Dalam analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif dimana 

analisa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya 

lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan rumusan 

masalah yang dibahas. 

6. Sistematika penulisan 

 Penulisan skripsi ini merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang disusun 

secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara substansi materiil 

dan formil. Berikut ini diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan judul, 

rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini 

serta metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis setiap rumusan 

masalah di skripsi ini lalu sistematika penulisan. 

Bab II Merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yang berisi analisis 

mengenai perlindungan konsumen dalam ASEAN single market, pengaturan 

perlindungan konsumen dalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, 

macam-macam ASEAN single market, azas-azas perlindungan konsumen yang ada 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM RANGKA MENGHADAPI 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 DI INDONESIA 

BAGUS MAULANA YUNUS



   11 

 

di UUPK dan bagaimana mengharmonisasi pengaturan legislasi negara ASEAN 

dibidang perlindungan konsumen. 

Bab III Berisi pembahasan mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam cross 

border transaction ASEAN Economic Community (AEC), dimulai dari pengertian 

dan karakteristik cross border transaction, pengaturan mengenai cross border 

transaction didalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, 

pengaturan UUPK dalam rangka tanggung gugat pelaku usaha cross border 

transaction, tangggung gugat pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen 

di Indonesia dan bagaimana tanggung gugat dalam konteks cross border 

transaction menurut hukum perdata internasional. 

Bab IV Merupakan bagian akhir penutup penulisan yang berisi kesimpulan dan 

saran. Dimana dari pembahasan rumusan masalah yang dilakukan kemudian 

ditarik suatu kesimpulan akhir berupa jawaban dari permasalahan yang dibahas. 

Lalu setelah itu ditawarkanlah suatu solusi berupa saran yang diberikan penulis 

mengenai permasalahan yang terjadi. 
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