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ABSTRAK  

 
Puspitasari, Tri Anita, 2016. Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional 

Indonesia (SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta. Skipsi, Program Studi Ilmu 

Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Dr. 

Rini Fidiyani,S.H., M.Hum., Andry Setiawan, S.H., M.H. 

Alat listrik merupakan benda untuk melakukan kegiatan jika menggunakan 

listrik sebagai sumber energinya dan dapat mengakibatkan kebakaran dengan 

menggunakan alat listrik yang tidak berstandar. Alat listrik diwajibkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Peredaran alat listrik yang tanpa SNI dan SNI palsu, 

masyarakat dirugikan karena tidak dapat membedakan. Perlindunngan konsumen 

dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Permasalahan yang dikaji 

Peneliti (1) Bagaimana Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional 

Indonesia (SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta ? (2) bagaimana Penyelesaian 

terhadap Pelanggaran Hukum mengenai Peraturan Standar Nasional Indonesia alat 

listrik di Kota Surakarta. 

Tujuan Peneliti (1) Menganalisis Perlindungan Konsumen tentang Standar 

Nasional Indonesia (SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta (2) Menganalisis 

Penyelesaian terhadap Pelanggaran Hukum mengenai peraturan Standar Nasional 

Indonesia alat listrik di Kota Surakarta. Metode penelitian Peneliti menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh 

dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi, data sekunder diperoleh dari 

tinjauan pustaka.  

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perlindungan Konsumen 

tentang SNI Alat Listrik di Kota Surakarta belum optimal karena Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 2 yang 

memberlakukan wajib SNI bagi alat listrik belum diterapkan, konsumen belum 

terlindungi akan haknya dari segi tanggung jawab produk tidak terpenuhi karena 

pelaku usaha tidak mempertanggung jawabkan atas segala resiko barang yang 

diperdagangkan. (2) masih ada alat listrik yang tidak berlogo SNI termasuk 

pelanggaran ringan belum sampai kepengadilan.  

Simpulan Peneliti (1)Perlindungan Konsumen tentang SNI Alat Listrik di 

Kota Surakarta belum optimal karena Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 2 yang memberlakukan wajib SNI bagi alat 

listrik belum diterapkan, konsumen belum terlindungi akan haknya dari segi 

tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen (2) Penyelesaian terhadap 

Pelanggaran Hukum mengenai peraturan SNI Alat Listrik masih belum optimal 

masih ada alat listrik yang tidak berlogo SNI dan termasuk pelanggaran ringan 

karena belum masuk ke litigasi maupun non litigasi dapat diselesaikan secara 

preventif termasuk teori modifikasi sengketa. Saran Peneliti bagi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta untuk lebih mengoptimalkan 

penerapan peraturan yang memberlakukan SNI wajib bagi alat listrik supaya tidak 

ada lagi alat listrik yang tidak berlogo SNI. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Standar Nasional Indonesia (SNI), 

Alat Listrik 
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ABSTRACT 

 

Electrical tool are mechanical contraptions powered by electricity. As 

electricity has the potential to be a fire hazard, the use of unstandardized tool 

could be very dangerous. Therefore, such tool are required to follow the 

standardized safety regulations, in this case the Indonesian National Standard 

(SNI). The circulation of products with false SNI label, or without any labels at 

all, is misleading and disadvantageous to the consumers. For this reason, 

consumer protection is available to protect the interests of the consumers.  

In this research, the problems to be examined are: (1) How is the consumer 

protection regarding the Indonesian National Standard (SNI) for electrical tool in 

Surakarta?; and (2) How are the settlements regarding the legal violations of the 

safety regulations of the Indonesian National Standard (SNI) for electrical 

appliance in Surakarta? 

The objectives of this research are: (1) to analyze the consumer protection 

regarding the Indonesian National Standard (SNI) for electrical tool in Surakarta; 

and (2) to analyze the settlements of violations of the safety regulations of the 

Indonesian National Standard (SNI) for electrical tool in Surakarta. The methods 

used for this research are the qualitative research method and the empirical 

juridical approach. The primary data are obtained through observation, interviews 

and documentation study, whereas the secondary data are obtained through 

literature review. 

The results of this study indicate that (1) Consumer Protection on SNI 

Electric Tools in Surakarta not optimal because the Minister of Energy and 

Mineral Resources No. 27 Year 2005 Article 2 which impose mandatory SNI for 

power tools have not been applied, Consumers have secured his rights in terms of 

responsibility unfulfilled products as investors no effort accountable over all the 

risk of products sold (2) there are electrical tool that are not included 

misdemeanors SNI logo is not up to court.  

Conclusions Researcher (1) Consumer Protection on SNI Electric Tools in 

Surakarta not optimal because the Minister of Energy and Mineral Resources No. 

27 Year 2005 Article 2 which impose mandatory SNI for power tools have not 

been applied, consumers have not protected their rights in terms of the 

responsibility of the perpetrator business to consumer (2) Resolution on violations 

of the laws regarding the rules SNI electrical tool is still not optimal there are 

electrical tool that are not SNI logo and include minor offenses because they have 

not entered into litigation or non-litigation can be resolved preventively including 

modification theory dispute. Suggestions Researcher Department of Industry and 

Trade Surakarta to further optimize the application of the rules that enforce 

mandatory SNI for electrical equipment so that no more power tools that are not 

SNI logo. Suggestions researchers for office industry and trade and Trade 

Surakarta to further optimize the application of the rules that enforce mandatory 

SNI for electrical equipment so that no more power tools that are not SNI logo. 

 

Keywords: Consumer Protection, the Indonesian National Standards 

(SNI), Electrical Tool 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan 

teknologi, telekomunkasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus 

transaksi barang dan/atau jasa melitasi batas-batas wilayah suatu negara. 

Indonesia pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya 

terhadap berbagai kemajuan dalam bidang ekonomi, industri, ekonomi 

perdagangan. Kemanjuan tersebut mengakibatkan banyaknya permasalahan 

yang ada di negara, khususnya permasalahan mengenai perlindungan 

konsumen di dalam perindustrian dan perdagangan yang telah menghasilkan 

berbagai jenis variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.  

Kebutuhan dan keinginan setiap konsumen adalah berbeda, tetapi 

semua konsumen melakukan hal yang sama, yaitu mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa. Kesamaan ini membawa implikasi bahwa semua konsumen 

memiliki kepentingan yang sama. Konsumen menginginkan suatu pasar yang 

diatur dengan prinsip-prinsip, peraturan serta itikad yang baik dari semua 

unsur yang terlibat baik konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Konsumen 

menginginkan memperoleh barang dan/atau jasa sebaik-baiknya dan pelaku 

usaha menginginkan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.  
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Fenomena seperti ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara 

konsumen dan pelaku usaha. Konsumen berada pada posisi yang lemah 

dijadikan sebagai objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Praktik penjualan di Indonesia banyak 

yang merugikan konsumen dengan memanipulasi harga, promosi pengurangan 

harga, penempatan produk, menjual barang yang belum memenuhi standar 

wajib, memanipulasi timbangan dan makanan berbahaya yang dapat 

merugikan konsumen.  

Konsumen memiliki kemampuan terbatas dalam mengumpulkan dan 

mengolah informasi barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, sehingga 

konsumen memiliki keterbatasan menilai barang yang berkualitas memenuhi 

standar wajib pemerintah dan produk-produk yang tidak bermutu dan tidak 

aman bagi konsumen. Faktor kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran 

konsumen akan haknya semakin rendah dan tanpa mengetahui kewajibannya 

sebagai konsumen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan bagi 

konsumen.  

Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa memiliki beberapa 

hak dan kewajiban yang keduanya saling berkaitan diatur dalam Pasal 4 dan 5 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha 

juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-
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Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hak dan 

kewajiban konsumen sekaligus pelaku usaha dapat terjadi hubungan yang baik 

sehingga konsumen dapat memanfaatkan barang dan/atau jasa tanpa adanya 

penipuan kualitas mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Salah 

satunya yang akhir-akhir ini banyak ditemukan yaitu alat-alat listrik yeng 

belum Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasar maupun toko di kota 

Surakarta.  

Indonesia adalah negara mayoritas menggunakan alat listrik sebagai 

alat bantu yang mampu mempermudah pekerjaan manusia.  Alat listrik 

mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama bidang teknologi dan 

elektronika. Perkembangan alat listrik semakin modern dan canggih, mulailah 

tercipta penemuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari menjadikan alat 

listrik sebagai kebutuhan primer. Perkembangan alat listrik dipasaran 

menjadikan perdagangan bebas diantara pelaku usaha melakukan persaingan 

tidak sehat pada khususnya banyak ditemukan di pasar maupun toko-toko 

produk alat-alat listrik yang belum Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Persaingan antar pelaku usaha tersebut menjadikan pelaku usaha 

menjual barang murah dengan berkualitas rendah yang belum memenuhi 

standar. Persaingan antar pelaku usaha hendaknya memperhatikan adanya 

keamanan produk. Sistem standarisasi mendukung keamanan produk, dimulai 

dari perumusan standar, pemeliharaan standar, penerapan standar dan 

pengawasan produk yang beredar di pasaran. Pentingnya standarisasi terutama 

bagi alat listrik merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi, pelaku usaha 
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dapat berkreasi mencari nilai tambah produk dibandingkan produk sejenis 

lainnya untuk menjamin keamanan serta kualitas produk yang diproduksi dan 

diperdagangkan. 

Produk aman dikonsumsi sangat diperhatikan karena produk alat listrik 

salah satu dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen. Konsumen yang 

kurang cermat dan tidak menggunakan produk yang mempunyai kualitas 

belum terjamin keamanannya sekaligus belum memenuhi standar mutu. 

Sasaran utama dalam pelaksanaan standarisasi adalah meningkatkan 

ketersediaan produk yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan alat 

listrik guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri. Peran 

pemerintah dalam standardisasi ini melindungi konsumen dari produk yang 

merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta 

mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen 

tidak dirugikan baik keamanannya maupun keuangannya.  

Hasil temuan dilapangan dinas yang berwenang yaitu Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Satuan Pamong Praja 

sekaligus polresta  melakukan sidak peredaran alat listrik yang tidak 

berstandar Nasional Indonesia di toko-toko sekitar kota Surakarta. Sidak 

peredaran barang tersebut dinas terkait memperoleh data temuan kasat mata 

berupa alat-alat listrik seperti tusuk kontak, kotak kontak, kabel, saklar dan 

lampu swaballas yang belum memiliki logo Standar Nasional Indonesia (SNI) 

dan stok lama yang masih diperdagangkan.    
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Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang 

berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan 

ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pentingnya SNI untuk 

memberikan jaminan keamanan dan mutu bagi konsumen, dan membangun 

persaingan yang sehat pada pelaku usaha dan supaya mengurangi bahaya yang 

diakibatkan apabila alat listrik belum memenuhi SNI. Dampak yang 

disebabkan konsumen yang belum menggunakan produk alat listrik belum 

SNI dapat mendatangkan kerugian misalnya, kebakaran disebabkan oleh arus 

pendek. http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24Diakses Rabu, 27 April 

2016, pukul 9:31  

Barang dan/atau jasa yang standar berkaitan dengan kesehatan, 

keselamatan dan keamanan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat dipacu dalam suatu 

regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib. Pemerintah 

telah memberlakukan beberapa alat listrik wajib SNI untuk melindungi 

kepentingan konsumen dari bahaya yang disebabkan. Tujuan penerapan SNI 

wajib yaitu terwujudnya jaminan mutu barang dan/atau jasa, peningkatan 

produktifitas daya guna dan hasil guna serta perlindungan konsumen, 

terwujudnya jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi unit/ institusi 

yang diberi akreditasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai 

lembaga sertifikasi atau laboratorium penguji. SNI wajib bagi alat listrik yaitu 

tusuk kontak, kotak kontak, kabel listrik, saklar dan lampu swaballas.  

http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24
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Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang 

dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari 

produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap 

persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan 

Tanda SNI (SPPT-SNI). Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 

Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional 

(KAN). Pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat SNI yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Sertifikat Produk pengakuan terhadap kualitas hasil produksinya. 

Pelaku usaha yang memiliki sertifikat SNI berhak mencantumkan logo SNI 

pada kemasan produknya dan sertifikat dapat dilakukan perpanjangan dan 

diuji laboratorium kembali selama lima tahun. SNI diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional.  

Pemerintah dalam membuat aturan mengenai alat listrik wajib SNI 

dibantu oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menentukan standar 

alat listrik yang boleh beredar di Indonesia. Undang-undang yang mengatur 

mengenai SNI dan bagi alat listrik yang wajib SNI perlu dilakukan sosialisasi. 

Sosialisai mengenai SNI, produk aman dan bahaya alat lisrik yang belum 

memenuhi SNI harus dilakukan dari dinas yang berwenang. Sosialisasi 

tersebut bertujuan supaya konsumen lebih teliti dalam memilih alat listrik 

yang hendak dibelinya. Sosialisasi bertujuan supaya kosumen tidak salah 

dalam memilih kualitas barang walaupun dalam kenyataannya harga yang 

lebih murah menjadi pilihan dari konsumen. 
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Sosialisasi diimbangi dengan adanya pengawasan rutin yang dilakukan 

pihak yang berwenang. Pengawasan ada dua macam pertama  pengawasan 

oleh pemerintah kedua pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM 

(Lembaga Perlindunagan Konsumen Swadaya Masyarakat). Sistem 

pengawasan ada dua yaitu pengawasan berkala yaitu pengawasan yang 

dilakukan pada kurun waktu tertentu serta dilaksanakan terprogram sedangkan 

pengawasan khusus dilakukan sewaktu-waktu apabila ada pengaduan. 

Pembinaan dan pengawasan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 

Pembinaan dan Pengawasan mendorong adanya perlindungan 

konsumen. Persaingan pelaku usaha di bidang perdagangan, mewujudkan 

perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang 

satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara 

konsumen, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan 

hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk 

melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan 

pendidikan konsumen. 

Pemberdayaan penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran 

pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah 

mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal 

mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen. Atas dasar 

kondisi sebagaimana hasil temuan dilapangan dinas yang berwenang perlu 
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upaya pemberdayaan konsumen, melalui pembentukan undang-undang yang 

dapat melindungi kepentingan konsumen. Aturan mengenai perlindungan 

konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999.  

Pemerintah menghimbau dengan banyaknya alat listrik yang beredar 

dipasaran belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), konsumen 

harus selektif dalam memilih alat listrik yang dibeli konsumen. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penulisan 

hukum dengan judul Perlindungan Konsumen tentang StandarNasional 

Indonesia (SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta.  

1.2  Identifikasi Masalah 

Berlandaskan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Tingginya bahaya yang disebabkan karena produk alat listrik yang belum 

Standar Nasional Indonesia (SNI); 

b. Masih banyaknya alat listrik yang hanya dikemas dengan plastik tanpa 

adanya label Standar Nasional Indonesia (SNI) ; 

c. Produsen tidak menyadari bahan yang kurang berkualitas dari alat listrik 

yang dijual tanpa adanya Standar Nasional Indonesia (SNI); 

d. Pedagang atau pelaku usaha tidak menyadari bahaya dari alat listrik yang 

diperdagangkan tanpa adanya Standar Nasional Indonesia (SNI) 

e. Masih banyaknya distributor yang mengedarkan alat-alat listrik belum 

berlogo Standar Nasional Indonesia (SNI); 
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f. Konsumen kurang cermat dalam memilih alat listrik yang terjamin 

kualitasnya dan yang memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI); 

g. Kurangnya kesadaran konsumen akan “pendidikan konsumen” sehingga 

tidak dipungkiri konsumen tidak sadar akan hak dan kewajiban yang 

sejalan dengan kesadaran hukum; 

1.3 Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain :  

1. Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Alat 

Listrik di Kota Surakarta  

2. Pelanggaran Hukum Mengenai Perturan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

alat listrik di Kota Surakarta. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta ? 

2. Bagaimana Pelanggaran Hukum mengenai Peraturan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) alat listrik di Kota Surakarta ? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta  

2. Menganalisis Pelanggaran Hukum Mengenai Peraturan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) alat listrik di Kota Surakarta 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya 

hukum perdata mengenai perlindungan konsumen.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Konsumen 

Dapat membangkitkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajiban 

sehingga tercipta kerjasama yang baik antara konsumen dengan pelaku 

usaha sekaligus menumbuhkan kesadaran serta lebih cermat dalam 

memilih produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

b. Bagi Pelaku Usaha  

Dengan penelitian ini diharapkan pelaku usaha lebih menyeleksi 

barang yang diperdagangkan dengan barang yang berkualitas dan 

sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). 

c. Bagi Dinas yang Berwenang 
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Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul 

di kota Surakarta yaitu berkurangnya alat listrik yang tidak Standar 

Nasional Indonesia (SNI)  

1.7 Sistematika Penelitian  

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang mencakup lima bab 

yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal terdiri dari sampul, lembar kosong berlogo Universitas 

Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyatan, 

lembar motto, dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, pembahasan dan 

penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini peneliti menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini peneliti menguraikan pengertian-pengertian mengenai 

Konsumen, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan 

Konsumen, Standarisasi Alat Listrik, Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi 



12 

 

 

dan Non Litigasi, Modifikasi penyelesaian sengketa, Sanski, dan Pengawasan 

yang digunakan untuk landasan penelitian berdasarkan teori yang relevan 

untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian.  

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Informan, 

Validitas Data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

memuat tentang Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta terkait dengan Penyelesaian terhadap 

Pelanggaran Hukum mengenai aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) alat 

listrik di Kota Surakarta. 

Bab V Simpulan dan Saran 

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan dari 

hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan.  

3. Bagian Akhir dari Skripsi 

Bagian akhir ini berupa daftar pustaka, lampiran, isi daftar pustaka 

berupa keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyususnan 

skripsi, sedangkan lampiran berupa data dan/atau keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen  

Persaingan tidak sehat pentingnya menengok perlindungan hak-

hak konsumen yang dilindungi hukum. Benang merah antara persoalan 

monopoli dan perlindungan konsumen adalah untuk mencegah 

terjadinya perpindahan kesejahteraan konsumen kepada kesejahteraan 

produsen secara tidak fair. Perlindungan hukum bagi konsumen 

memiliki dimensi banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum 

apabila dipandang baik secara materiil maupun formal akan semakin 

terasa sangat penting. 

Perlindungan konsumen diupayakan bagi konsumen sangat 

penting untuk dicari solusi dan penyelesaian masalahnya. Perlindungan 

konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan 

manusia, oleh karena itu menjadi harapan seluruh warga Indonesia untuk 

dapat mewujudkan perlindungan konsumen dan jaminan kepastian 

hukum terhadap konsumen yang dirugikan. Perlindungan konsumen 

diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi Perlindungan Konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. (Dewi, 2015: 5) 
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Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum 

kepada konsumen antara lain : 

1. Memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan 

martabatnya,  

2. Pelaku usaha dalam membuka akses informasi yang jujur dan terbuka 

berkaitan dengan kondisi ahkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan kepada konsumen. 

3. Sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab tinggi terhadap 

konsumen.  

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari 

hukum konsumen yang muat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang 

memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para 

konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat para 

produsen yang tidak bertanggung jawab akan barang yang diedarkan dan 

diperdagangkan. 

Perlindungan konsumen berikut beberapa pengaturan dengan cara:  

a.  Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha; 

b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses dan informasi, serta menamin kepastian humum; 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, memberikan 

perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan 

menyesatkan. 
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d. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan 

perlindngan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lain. 

(Rajagukguk et al. 2000 : 7) 

Hukum perlindungan konsumen dibuat juga untuk mencegah 

pelaku usaha yang mengarah kepenipuan atau praktik tertentu yang tidak 

adil dan memperoleh keuntungan atas persaingan. Hukum Perlindungan 

Konsumen adalah salah satu peraturan pemerintah yang bertujuan 

melindungi keresahan konsumen. 

Lemahnya pelaksanaan undang-undang tentang perlindungan 

konsumen ternyata telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis global 

untuk menjual produksinya. Kondisi ini semakin diperburuk dengan 

lemahnya pendidikan konsumen terhadap akibat penggunaan barang 

tidak aman dan dibawah standar. Kelemahan konsumen akan pendidikan 

konsumen menjadikan pentingnya adanya perlindungan hukum bagi 

konsumen yang dapat bermanfaat bagi banyak masyarakat (konsumen), 

dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum melalui 

perlindungan konsumen yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka hak dan kepentingan mereka jelas 

dilindungi oleh undang-undang.  

2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Pengaturan mengenai asas-asas yang dianut dalam hukum 

perlindungan konsumen dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK, yang 
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berbunyi perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian 

hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu  

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesematan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajiban secara adil. 

3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam 

arti material ataupun spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen,dimaksudkan 

untukmemberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin 

kepastian hukum. (Sadar et al. 2012 :19) 
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 Sementara itu, tujuan perlindungan konsumen Pasal 3 UUPK 

meliputi  

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawwab dalam berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.  

7. Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, 

kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi 

diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen 

(Dewi, 2015 : 13). 

 

 



18 

 

 

2.1.3 Konsumen  

2.1.3.1. Pengertian Konsumen  

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 

(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian 

dari Consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia 

berada. Secara harifah arti kata consumer adalah lawan dari produsen 

setiap orang yang menggunkan barang. Tujuan penggunaan barang 

atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana 

pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia 

memberikan arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. 

(Kristianti, 2008 :22) Konsumen adalah setiap orang atau keluarga 

yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 

diperdagangkan. Konsumen pada umumnya dibedakan menjadi 

konsumen antara dan konsumen akhir. (Kristianti, 2008 :23) Az. 

Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni 

(Kristianti, 2008 :25) 

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu; 

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang 

dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuaan membuat barang/atau 

jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial); 

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi 
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kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan 

tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial). 

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan 

Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Unsur-unsur definisi 

konsumen antara lain (Kristianti, 2008 :25) : 

a. Setiap orang 

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang 

berstatus pemakai barang dan/atau jasa. UUPK tampaknya berusaha 

menghindari penggunaan kata” Produsen” sebagai kata “Konsumen”. 

Untuk itu, digunakan kata “Pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. 

b. Pemakai  

Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen 

adalah konsumen akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat 

digunakan dalam menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai 

tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Konsumen memang 

tidak sekedar pembeli tetapi semua orang (perseorangan atau badan 

usaha) yang mengonsumsi jasa dan/atau barang.  
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c. Barang dan / atau Jasa  

Istilah barang dan/atau jasa, sebaga pengganti terminologi tersebut 

digunakan kata produk. “Produk” sudah berkonotasi barangdan/atau 

jasa. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud 

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik 

dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen. Jasa, diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen.  

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat 

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus 

tersedia di pasaran (lihat juga bunyi pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). 

Dalam perdagangan yang semakin kompleks, syarat itu tidak mutlak 

lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.  

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain dan Makhluk 

Lain  

Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan 

dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan 

tidak sekadar ditunjuk untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga 

barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain bahkan untuk 

makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. 
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f. Barang dan / atau Jasa itu tidak untuk diperdagangkan 

Konsumen dalam UUPK ditegaskan hanya konsumen akhir. Batasan 

dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen berbagai negara. 

konsumen didefinisikan indivdu dan kaum rumah tangga untuk tujuan 

penggunaan personal, produsen adalah individu atau organisasi yang 

melakukan pembelian untuk tujuan produksi. Semua orang adalah 

konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa untuk mempertahankan 

hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat 

harta bendanya (Sidabalok, 2014: 15).   

2.1.3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen  

Produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi sehari-hari 

sering kita temukan kondisi dimana posisi konsumen lemah 

dibandingkan pelaku usaha. Konsumen memiliki posisi yang lemah 

ini banyak konsumen yang tidak mengetahui akan haknya sebagai 

konsumen sehingga tidak terpenuinya hak sebagai konsumen. 

Ketidaktahuan akan hak konsumen tersebut mengakibatkan kerugian 

bagi konsumen. Diaturnya mengenai hak dan kewajiban konsumen 

untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum. Hak konsumen 

diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengosumsi barang dan/atau jasa. 

2. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

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

jaminan barang dan/atau jasa. 

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

yang digunakan.  
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, 

kaya, miskin, dan status sosial lainnya. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang dterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.  

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang 

lainnya.  

 

Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun 

kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan yang 

mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut : (Kristianti, 2008 

:33-40) 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

Konsumen berhak mendapat keamanan dari barang dan jasa 

yang di tawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa tidak boleh 

membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan 

baik secara jasmani dan rohani. Hak untuk memperoleh keaman ini 

penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berfikir bahwa 

konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.  

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

Setiap produk yang di perkenalkan kepada konsumen harus di 

sertai informasi yang benar. Informasi di perlukan agar konsumen 

tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang 

dan jasa. Informasi dapat disampaikan dengan cara seperti lisan 
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kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, mencantumkan 

dalam kemasan produk (barang). 

3. Hak untuk didengar (the right to be heard) 

Hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk di dengar 

disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan 

atau berkopeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Pasal 44 

undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dinyatakan 

lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan berita jika mendapat 

kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita. 

4. Hak untuk memilih (the right to choose); 

Konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk konsumen berhak 

menetukan pilihanya. Hak memilih ini erat kaitanya dengan situasi 

pasar. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik larangan 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengartikan memonopoli 

sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang 

dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. 

5. Hak untuk Mendapatkan Produk Barang dan/atau Jasa sesuai dengan 

Nilai tukar yang Diberikan  

Konsumen dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. 

Kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus 

sesuai nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Ketakbebasan 

pasar menjadikan pelaku usaha mendekte pasar dengan menaikkan 

harga, dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. 
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6. Hak untuk mendaptkan Ganti kerugian 

Jika konsumen merasakan, kualitas dan kuantitas barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar 

yang diberikan, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. 

Jenis dan jumlah ganti kerugian ini saja harus sesui dengan ketentuan 

yang berlaku atau kesepakatan masing-masing pihak. 

7. Hak untuk Mendappatkan Penyelesaian Hukum 

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih 

tinggi hak pelaku usaha untuk membuat klausul eksonerasi secara 

sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen tidak mendapatkan 

tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan 

hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan 

penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Konsumen berhak menuntut 

pertanggung jawaban hukum pihak-pihak yang dipandang merugikan 

karena mengkonsumsi produk itu. Hak untuk mendapatkan 

penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk 

mendapatkan ganti rugi.  

8. Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat 

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan 

hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh 

berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik 

dan sehat berarti sangat luas, dan setiap mahluk hidup adalah 

konsumen atas lingkungan hidupnya. 
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9. Hak untuk dilindungi dari Akibat Negatif Persaingan Curang  

Persaingan curang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

disebut “persaingan usaha tidak sehat” terjadi jika seorang pengusaha 

berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk 

memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya 

menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik 

dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian.  

10. Hak untuk Memeroleh Pendikan Konsumen  

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah 

yang baru. Wajar bila masih banyak konsumen yang belum 

menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri 

sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran 

hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak 

dirinya dan orang lain. Apabila konsumen benar-benar dilindungi, 

maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik 

oleh pemerintahan maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-

hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari 

berbagai aspek. Selain hak-hak konsumen, konsumen juga 

mempunyai kewajiban diatur dalam Pasal 5 UUPK yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

/pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2. Transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara  
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2.1.4 Pelaku Usaha  

2.1.4.1. Pengertian Pelaku Usaha  

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan berbagai bidang 

ekonomi. (Ahmadi, 2013 :23)  

Pelaku usaha adalah pihak yang mengetahui input, proses dan 

output suatu produk dan produk sampai di tangan konsumen. Undang-

undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa yang termasuk 

dalam lingkup pelaku usaha adalah perusahaan, koprasi, BUMN, 

korporasi, inportir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebgainya. 

Produsen bertanggung jawab terhadap produk yang di pasarkan.  

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan 

dari telaah terdapat hak-hak dan kewajiban produsen. Pengertian 

“produsen” meliputi : (Kristianti, 2008: 41) 

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 

manufaktur. Mereka bertanggungjawab atas segala kerugian yang 

timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila 

kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen 

dalam proses produksinya; 
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2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk; 

3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-

tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari 

suatu barang.  

 Ada tiga kelompok pelaku usaha yaitu : 

1. Kalangan investor merupakan pelaku usaha penyedia dana untuk 

membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, 

tengkulak, penyedia, dan lainnya. 

2. Produsen merupakan pelaku usaha yang membuat, memproduksi 

barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa lain (bahan 

baku, bahan tambahan/penolong dan bahan lainnya). 

3. Distributor merupakan pelaku usaha yang mendistribusikan atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, 

seperti perdagangan secara retail, pedagang kaki lima, warung toko, 

supermarket, dan lain-lain. (Sutedi, 2008: 11) 

Pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas 

akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh 

usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti 

seorang produsen. (Sidabalok, 2014: 14)  

2.1.4.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  

Hak dan kewajiban pelaku usaha merupakan timbal balik. Bila 

diperhatikan nampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha 

bertimbal balik dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
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pelaku usaha. Kewajiban konsumen merupakan hak yang akan 

diterima pelaku usaha. UUPK Pelaku usaha selain melakukan 

kegiatan usaha dengan iktikad baik, mampu menciptakan iklim usaha 

kondusif, tanpa persaingan curang antar pelaku usaha. Kewajiban  

pelaku usaha erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab 

pelaku usaha. M. Sadar, dkk (2012 : 33). Adapun hak pelaku usaha 

diatur dalam Pasal 6 UUPK   

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik. 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan. 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha yang telah disebutkan di 

atas dimaksudkan agar para konsumen juga dapat memahami dan 

menghormati hak-hak dari pelaku usaha atau produsen, sehingga 

diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha (produsen). 

Adanya UUPK bertujuan sebagi payung hukum bagi semua aturan 

lain yang berkenaan dengan perlindungan konsumen. Selain mengatur 

hak-hak konsumen, UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha. 

Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 UUPK : 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.  
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2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan perbaikan dan pemeliharaan. 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan. 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan. 

7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.  

 

2.1.4.3. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha  

Pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 

1999 mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha 

adalah larangan dalam memproduksi/memperdagangkan, larangan 

dalam menawarkan/ mempromosikan/ mengiklankan, larangan dalam 

penjualan secara obral/lelang, dan larangan dalam ketentuan 

periklanan. 

1. Larangan dalam memproduksi /memperdagangkan. 

Pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa,  

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakn dalam label atau 

etiket barang tersebut; 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
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d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam lebel, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebgaimana 

pernyataan”halal” yang dicantumkan dalam label; 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat barang, ukuran, berat/isi besrsih atau neto, komposisi, 

aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 

alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang 

menrurut ketentuan harus dipasang/dibuat; 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Larangan dalam menawarkan/mempromosikan/ mengiklankan Pelaku 

usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu 

barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah. 

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan 

harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 

tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 

b. Barang ersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapat dan/atau memiliki 

sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, 

ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; 

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; 

e. Barang dan/atau jasa tersebuat tersedia; 

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 

i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau 

jasa lain; 

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak 

berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa 

keterangan yang lengkap; 
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k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

 

3. Larangan dalam penjualan secara obral/lelang. 

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara 

obral/lelang, dilarang mengelabuhi/ menyesatkan konsumen antara 

lain : 

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-lah telah 

memenuhi standar mutu tertentu; 

b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak 

mengandung cacat tersembunyi; 

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan 

bermaksud menjual barang lain; 

d. Tidak menyedikan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah 

cukup dengan maksud menjual barang yang lain; 

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam 

jumlah cukup dengan maksdu menjual jasa yang lain; 

f. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan 

obral 

 

4. Larangan dalam periklanan. 

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan misalnya 

a. Mengelabuhi konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan 

waktu penerima barang jasa; 

b. Mengelabuhi jaminan/ garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. Memuat informasi yang keliru salah / tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa; 

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 

dan/atau jasa; 

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 

berwenang ata persetujuan yang bersangkutan; 

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan; 

 

2.2 TANGGUNG JAWAB PRODUK  

Istilah product liability (Tanggung jawab Produk) dikenal sekitar 60 

tahun yang lalu dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat. Produk 
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secara umum diartikan sebagai barang secara nyata dapat dilihat, dipegang 

(tangible goods), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun, 

dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab produk (product 

liability), produk bukan hanya berupa tangible goods, tetapi juga termasuk 

bersifat intangible, seperti listrik, produk alami (misalnya makanan 

binatang iaraan dengan jenis binatang lain. 

Tanggung jawab produk (product liability) diartikan sebagai 

tanggung jawab sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan 

oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan 

barang-baranng konsumsi. Termasuk dalam pengertian produk tersebut 

tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi 

juga termasuk komponen suku cadang.  

Agnes M. Toar mendefinisikan product liability sebagai tanggung 

jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, 

yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat 

pada produk tersebut. Ia memberikan istilah “product”sebagai barang, 

baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab disini dapat 

diartikan sebagai tanggung jawab akibat dari adanya hubungan kontraktual 

(perjanjian) atau tanggung jawab menurut undang-undang (dengan prinsip 

perbuatan melawan hukum). 

product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari 

orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, 

manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses 
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untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau orang atau 

badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Bahkan, 

dilihat dari konvensi tentang product liability di atas, berlakunya konvensi 

tersebut diperluas terhadap orang/ badan yang terlibat dalam rangkaian 

komersial tentang persiapan atau penyebaran dari produk, termasuk para 

pengusaha bengkel dan pergudangan. Demikian ddeengan agen dan 

pekerja dari badan-badan usaha di atas. Tanggung jawab tersebut 

sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut 

menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen) baik kerugian 

badaniah, kematian maupun harta benda. (Sutedi, 2008 : 64-66) 

2.3 ALAT LISTRIK SECARA KHUSUS WAJIB SNI 

Sebelum manusia mengenal listrik semua benda dan alat bantu dalam 

kehidupan sehari-hari digerakkan dengan tenaga manusia atau alam. Sejak 

adanya listrik mulai bermunculan alat-alat penggeraknya yang 

mempermudah kinerja manusia. Alat-alat bantu dengan perkembangannya 

semakin modern dan canggih. Mulailah tercipta penemuan yang mutahir 

berguna bagi kehidupan manusia karena di era modern seperti ini alat-alat 

listrik menjadi kebutuhan pokok atau primer.  

Temuan alat-alat listrik pada era modern ini belum memenuhi 

stadarisasi, keamanan dari produk alat-alat listrik sangat diperlukan. 

Keamanan produk dinyatakan melalui standar atau spesifikasi mencakup 

parameter keamanan dan mutu produk. Pentingnya SNI untuk memberikan 

jaminan keamanan dan mutu bagi konsumen, dan membangun persaingan 
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yang sehat pada pelaku usaha dan supaya mengurangi bahaya yang 

diakibatkan apabila alat listrik belum memenuhi SNI. Banyaknya bahaya 

yang dapat merugikan konsumen pemerintah memberlakukan alat-alat 

listrik wajib SNI. Alat-alat yang wajib SNI sebagai berikut: 

1. Kotak Kontak 

Stop kontak atau kotak kontak adalah kotak tempat sumber tegangan 

listrik yang siap pakai. Berdasarkan bentuknya, terdapat beberapa macam 

yaitu kotak kontak biasa, kotak kontak dengan hubungan tanah dan kotak 

kontak tahan air (tetesan air). Pemasangannya kotak kontak terdiri dari 

kotak kontak yang dapat ditanam dalam dinding dan kotak kontak yang 

harus dipasang di permukaan dinding atau kayu. Beberapa hal yang harus 

diketahui tentang kotak kontak : 

a. Kotak kontak untuk tegangan diatas 50V harus dengan pembumian. 

Rumah logam kotak kontak dihubungkan dengan kontak pembumian ( 

grounding /ARDE) 

b.  Proteksi untuk kotak kontak dari sentuhan langsung ] dengan ELCB 30 

mA 

c. Apabila dipasang dilantai harus dari jenis tertutup dalam kotak lantai. 

d. Kotak kontak fase satu, baik yang berkutub dua maupun tiga harus 

dipasang sedemikian rupa sehingga kutup netralnya berada disebelah 

kanan atau dibawah kutub bertegangan. 

e. Kotak kontak harus dipasang minimum 1,25 m dari lantai. Bila kurang 

dari 1,25 m harus dari jenis tertutup. 
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f.  Pada satu kotak kontak hanya boleh dihubungkan satu kabel colokan 

Kotak-kontak dalam ruang lembab atau diluar rumah dan terlindung dari 

cuaca harus mempunyai penutup yang memproteksi bagian bertegangan 

dari cipratan air.  

2. Tusuk Kontak 

Tusuk kontak merupakan pasangan yang lengkap dengan kotak 

kontak. Tusuk kontak peralatan listrik dapat dihubungkan ke sumber listrik 

melalui kotak kontak. Tusuk kontak dibuat dengan dua cabang, cabang 

yang satu untuk kawat fasa, sedangkan cabang yang satunya untuk kawat 

Nol (netral). Apabila dijumpai tusuk kontak yang bercabang tiga, cabang 

yang ketiga merupakan cabang untuk hubungan ke tanah. 

Mutu untuk lampu atau peralatan listrik, perhatikan kapasitas 

toleransi arus dan tegangan tusuk kontak. Angka ini tertulis di ujung tusuk 

kontak, misalnya 6A 250V. Tusuk kontak akan cepat panas dan rusak jika 

digunakan pada arus dan tegangan melebihi yang tertulis di tusuk kontak. 

Ada dua jenis tusuk kontak yang bisa digunakan untuk rumah tinggal, tusuk 

kontak kecil dan tusuk kontak besar. Tusuk kontak kecil, yang bentuknya 

pipih,biasa digunakan pada peralatan listrik berdaya rendah. Tusuk kontak 

besar, yang berbentuk bulat, untuk peralatan listrik berdaya besar. Tusuk 

kontak terbuat dari bahan isolator, PVC, atau plastik yang membungkus 

tusukannya yang berbahan tembaga. Masalah yang biasa terjadi, tusuk 

kontak mudah panas dan meleleh. Hal ini menunjukan kualitas tusuk 

kontak yang rendah. Biasakan menggunakan material listrik, seperti kabel, 
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kotak kontak, tusuk kontak yang bertanda SNI yang menjamin bahwa 

produk kelistrikan tersebut kualitasnya telah memenuhi standar nasional. 

Tusuk kontak peralatan listrik dapat dihubungkan ke sumber listrik melalui 

kotak kontak. Demi keamanan dan keselamatan konsumen pemerintah 

memberlakukan wajib SNI bagi kotak kontak dan tusuk kontak yang 

dikeluarkan oleh Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral 

Nomor 012 Tahun 2007.    

2. Kabel listrik 

Kabel adalah suatu kawat penghantar listrik yang dibungkus dengan 

isolasi terdiri dari inti atau konduktor sebagai penghantar listrik, bahan 

isolasi, bahan pengikat dan bahan pelindung beban mekanik serta selubung 

luar. Bentuk fisik konduktornya, kabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

kabel serabut dan kabel berinti pejal. Tegangan pengenalnya terdapat dua 

jenis kabel yaitu kabel tegangan rendah dan kabel tegangan menengah.  

Penggunaan kabel untuk sistem tiga fasa berdasarkan warna 

selubungnya, kabel berwarna loreng hijau kuning hanya boleh digunakan 

untuk menandai penghantar pembumian, penghantar pengaman dan 

penghantar yang menghubungkan ikatan penyama potensial ke bumi, kabel 

berwarna biru digunakan untuk menandai penghantar netral pada instalasi 

listrik. Warna biru digunakan jika pada instalasi listrik tersebut tidak 

terdapat penghantar netral. Warna biru tidak diperbolehkan untuk menandai 

penghantar pembumian. Instalasi listrik arus bolak – balik, penghantar fasa 

ditandai sebagai berikut :  
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a. Fasa L1 / R ditandai dengan warna selubung merah; 

b. Fasa L2 / S ditandai dengan warna selubung kuning; 

c. Fase L3 / T ditandai dengan warna selubung hitam.  

Pilihlah ukuran kabel yang sesuai dengan daya listrik yang ada, arus 

listrik yang melebihi kabel akan menyebabkan kabel tersebut menjadi 

panas, bila panasnya melebihi batas ketahanan isolasinya maka kabelpun 

akan terbakar yang beresiko menjadi penyebab kebakaran rumah. 

Konsumen banyak yang membeli kabel yang harganya miring, ternyata 

kabel tersebut digunakan konsumen untuk tegangan yang melebihi dan 

biasanya akan terjadi percikan api terjadilah konsleting. Kasus seperti ini 

dikarenakan konsumen tidak mengerti benar untuk membedakan barang 

dan/atau jasa yang berkualitas dan tidak. Dilihat dari kasat mata dan 

serabutnya kelihatan tetapi masih banyak konsumen yang belum mengerti. 

Konsumen banyak memilih harga yang relatif lebih murah. Pemerintah 

memberlakukan SNI wajib bagi kabel untuk melindungi konsumen. Kabel 

listrik diberlakukan SNI yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri 

Perindustrian No. 84/M-IND/PER/10/2014. 

(https://perawatanrtdonto.blogspot.co.id/2012/11/arti-warna-kabel-instalasi-

listrik di.html?m=1), diakses pada hari kamis 28 April Pukul 8.22 

3. Lampu Swaballas  

Lampu swaballas adalah lampu yang cara kerjanya mirip dengan 

lampu TL namun, memiiki ballast dan starter terintegrasi. Bentuknya kecil 

dan biasanya memiliki batangan burner yang bentuknya mirip huruf U. 

https://perawatanrtdonto.blogspot.co.id/2012/11/arti-warna-kabel-instalasi-listrik%20di.html?m=1
https://perawatanrtdonto.blogspot.co.id/2012/11/arti-warna-kabel-instalasi-listrik%20di.html?m=1
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Lampu swaballas penerangannya setara dengan lampu pijar. Lampu 

swaballas merupakan lampu yang hemat energi. Lampu swaballas 

berbentuk menjari mempunyai ketahanan, kualitas dan terang sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen dan selalu 

berinovasi terhadap produk-produknya sesuai keinginan dan impian 

konsumen.  

Kebutuhan kosumen sebagai pemakai, dan memudahkan konsumen 

pemakainya dalam memperoleh manfaat dari produk untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Lampu swaballas memperkirakan, apabila produk 

lampu yang masih ada digantikan dengan lampu hemat energi akan 

menghemat pengeluaran. Kebutuhan konsumen akan lampu saat ini 

menjadikan lampu swaballas memperkenalkan lampu hemat energi, produk 

ini membuktikan mampu mengurangi penggunaan energi secara signifikan. 

Berbagai macam pengembangan luar biasa telah dilakukan sejak saat ini 

demi menyempurnakan, baik dari sisi bentuk maupun kualitas cahaya 

seperti lampu swaballas bentuk lebih kecil dnn cahaya lebih terang. 

Pemerintah memberlakukan SNI wajib yang dikeluarkan oleh Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 

422/MPP/Kep/5/2002 mengenai perubahan atas keputusan menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 337/MPP/Kep/11/2011 tentang 

penerapan secara wajib SNI lampu swaballas untuk pelayanan pencahayaan 

umum dengan persyaratan keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya). 
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4. Saklar 

Saklar merupakan alat untuk menghubungkan dan memutuskan 

hubungan listrik. Saklar banyak macam dan jenisnya, misalnya untuk 

kebutuhan instalasi penerangan, instalasi tenaga. Saklar yang dipasang 

dalam tembok (inbow) dan diluar tembok (out bow). Instalasi penerangan 

umumnya digunakan saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. 

Saklar menurut fungsinya dibedakan menjadi saklar kutub satu, saklar 

kutub ganda, saklar kutub tiga, saklar kelompok, saklar seri, saklar tukar, 

saklar silang. Saklar juga diberlakukan SNI wajib seperti halnya kotak 

kontak, tusuk kontak, kabel listrik, lampu swaballas dengan pemberlakuan 

SNI 04-8203.1-2006 atas peraturan menteri energi dan sumber daya 

mineral Nomor : 010 Tahun 2007. 

http://architectdeni.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-instalasi-

listrik.html?m=1, ( diakses pada hari kamis, 28 April 2016 Pukul 8:37) 

2.4 STANDARISASI ALAT LISTRIK 

2.4.1 Pengertian Standarisasi Nasional Indonesia 

Era modern ini banyaknya teknologi yang semakin canggih tidak 

dipungkiri perlu adanya keamanan bagi konsumen sebagai pengguna. 

Perkembangan teknologi canggih yang bermunculan sepertihalnya 

peralatan rumah tangga, komunikasi, alat listrik dan lain sebagainya 

perlu diberlakukan standar supaya dapat menjamin keamanan dan tidak 

merugikan konsumen. Perkembangan yang semakin maju tidak 

http://architectdeni.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-instalasi-listrik.html?m=1
http://architectdeni.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-instalasi-listrik.html?m=1
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dipungkiri banyak produsen yang nakal tanpa memikirkan standar yang 

terpenting dalam menjual produk laris dan mendapatkan keuntungan. 

Standarisasi merupakan instrumen regulasi teknis yang dapat 

melindungi kepentingan untuk meningkatkan penghematan menyeluruh 

secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan 

persyaratan keamanan. Standarisasi berfungsi membantu menjembatani 

kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar 

produk. Standarisasi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan 

konsumen yaitu dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau 

dikonsumsi.  

Standarisasi sebagai langkah awal dapat mengurangi beredarnya 

barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang 

terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup sekaligus dapat dicegah masuknya barang-

barang impor bermutu rendah yang mendistribusi pada dalam negeri 

karena berharga rendah. Standarisasi untuk melindungi  keamanan 

produk sekaligus barang yang masuk di pasar dalam negeri pemerintah 

melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberlakuan Standarisasi 

Nasional Indonesia (SNI). SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional.  

Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar 

yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia 
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Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). 

Pembubuhan tanda SNI diberlakukan pemerintah agar konsumen 

mengetahui dan memilih produk dalam negeri ataupun impor secara 

mudah dan terjamin keamanan serta keselamatannya dari bahaya. 

Standar Nasional Indonesia konsumen tidak diragukan mengenai 

kualitas keamanan dan mutu produk. Tujuan dari standardisasi nasional 

pada fungsinya adalah :  

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga 

kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, 

kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.  

2. Membantu kelancaran perdagangan.  

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia), di akses 

pada  selasa 26 April 2016 pukul 11:53 WIB 

2.4.2 Penerapan Wajib SNI 

Menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, 

penerapan norma - keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, 

transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan 

standar internasional - merupakan faktor yang sangat penting. Keperluan 

melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan 

ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah 

dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia
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Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi 

teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk 

meregulasi kegiatan dan peredaran produk. Kegiatan dan produk yang 

tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Pemberlakuan SNI 

wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah 

dampak yaitu menghambat persaingan yang sehat, menghambat inovasi, 

dan menghambat perkembangan UKM. 

Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi 

kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, 

sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan. 

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik 

pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang 

telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan 

pasca-pasar untuk mengawasi dan mengkoreksi kegiatan atau produk 

yang belum memenuhi ketentuan SNI.   

Peningkatan persepsi masyarakat terhadap standar dan penilaian 

kesesuaian adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh dinas terkait, 

mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat didalam memproduksi 

dan atau mengkonsumsi suatu produk belumlah didasarkan atas 

pengetahuan terhadap standar/mutu produknya melainkan masih 

didasarkan atas pertimbangan harga. Rendahnya tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk-produk 

luar negeri yang dikonsumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan 
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standar dan rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan standar, 

kecuali produk-produk yang dikenakan standar wajib. 

(http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24), diakses pada hari Rabu 26 

April 2016 pukul 12 : 14 WIB 

 Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah : 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan 

barang/jasa yang tidak memenuhi SNI wajib; 

2. Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat produk atau tanda 

SNI dilarang memproduksi dan mengedarkan barang/jasa yang tidak 

memenuhi SNI; 

3. SNI dikenakan sama, baik untuk produksi dalam negeri maupun 

impor; 

 Barang/jasa impor yang SNI-nya diberlakukan wajib harus 

dilengkapi sertifikat : 

a. diterbitkan lembaga sertifikasi atau laboratorium yang diakreditasi 

KAN atau lembaga atau laboratorium negara pengekspor yang diakui 

KAN; 

b. pengakuan oleh KAN didasarkan pada perjanjian bilateral atau 

multilateral. 

 Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku bentuk kegiatan dan 

produk :  

1) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak 

penggunaan tanda SNI oleh lembaga sertifikasi produk. 

http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24
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2) Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran 

ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah 

Daerah. 

(http://lansida.blogspot.com/2011/03/penerapan-sni.html 27 april 2016 

Pukul 9.34) 

2.4.3 Pemberlakuan Standarisasi Nasional 

Pasal 1 angka 7 PP 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional 

yang dimaksud dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

oleh pelaku usaha. Pemberlakuan Standardisasi untuk menjamin 

keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma – 

keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak 

memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional 

merupakan faktor yang sangat penting. Pemberlakuan Standardisasi 

untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, 

perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib 

untuk diterapkan oleh pelaku usaha namun dalam hal berkaitan dengan 

kepentingan keselamatan,  keamanan, kesehatan masyarakat atau 

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, 

instansi teknis dapat memberlakukan SNI secara wajib.  

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai 

acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau 

hasilnya. Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan 

http://lansida.blogspot.com/2011/03/penerapan-sni.html%2027%20april%202016
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SNI, pengakuan kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma 

keterbukaan, transparasi, dan tidak memihak. Pemberlakuan SNI wajib 

atas alat-alat listrik itu diperlukan dalam rangka melindungi produk 

dalam negeri dari serbuan impor. 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memberlakukan SNI 

wajib untuk sejumlah produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik 

yang terkait dengan keselamatan khususnya untuk pengguna, dengan 

pertimbangan bahwa peralatan tersebut dioperasikan oleh masyarakat 

umum dan tidak ahli di bidang listrik. SNI wajib untuk Saklar, Tusuk 

kontak, Kotak kontak, Ballast Elektronik, kabel listrik dan saklar. 

Menjamin keselamatan masyarakat dalam rangka perlindungan 

konsumen terkait dengan pemanafaatan produk kelistrikan, Pemerintah 

melakukan berbagai upaya, salah satunya dalah pemberlakuan SNI 

menjadi wajib diterapkan oleh para produsen untuk menghasilkan 

produk kelistrikan.  

Penerapan SNI wajib diawasi oleh Direktorat Jenderal 

Ketenagalistrikan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dalam 

melakukan pengawasan produk wajib SNI yang beredar di pasar melalui 

operasi pasar. Apabila pada suatu instalasi ditemukan pemasangan 

peralatan yang tidak ber SNI, maka instalasi tersebut dinyatakan tidak 

layak operasi.  

(http://www.djk.esdm.go.id/index.php/std-ketenagalistrikan), diakses 

Pada hari Rabu 27 April 2016 Pukul 21.13 

http://www.djk.esdm.go.id/index.php/std-ketenagalistrikan
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2.4.4 Penilaian Kesesuaian SNI 

Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian 

untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap 

SNI tertentu. Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama 

(produsen), pihak kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain 

produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki kompetensi 

untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSN. Peraturan 

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, pelaksanaan tugas BSN di bidang 

penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

yang dibentuk oleh pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi 

pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. KAN sebagai 

Badan Akreditasi Nasional mempunyai tugas untuk memberikan 

akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian (Laboratorium Penguji, 

Labortaorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi).  

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN 

mempunyai hak untuk menerbitkan sertifikat sesuai dengan lingkup 

akreditasinya. Pengembangan SNI, penilaian kesesuaian juga harus 

memenuhi sejumlah norma sebagai berikut: 

a) terbuka bagi semua pihak yang berkeinginan menjadi lembaga pelaksana 

penilaian kesesuaian;  

b) transparan agar semua persyaratan dan proses yang diterapkan dapat 

diketahui dan ditelusuri oleh pemangku kepentingan;  
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c) tidak memihak dan kompeten agar pelaksanaan penilaian kesesuaian 

dapat dipercaya dan berwibawa;  

d) efektif karena memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan  

e) konvergen dengan pengembangan penilaian kesesuaian internasional. 

(http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/19), diakses pada hari Rabu 26 

April 2016, pukul 12:2 ) 

2.4.5 Produk dan Standarisasi Produk 

Produk ialah segala barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh 

suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk 

terdiri atas barang dan jasa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen : 

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak begerak, dapat dihabiskan 

maupun tidka dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

 

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen :  

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” 

 

Penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannnya produk yang 

tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai 

sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Berkaitan dengan 

produk, cacat dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi menurut tahap-

tahap produksi, yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan 

pemberian informasi yang tidak memadai. Produk dapat dikategorikan 

cacat apabila produk itu rusak, atau desainnya tidak sesuai yang 

http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/19
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seharusnya, atau karena informasi yang menyertai produk itu tidak 

memadai. Cacat pada produk, pada tingkatan tertentu dapat 

membahayakan konsumen terkait keamanan dan keselamatan.  

Standarisasi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan 

konsumen yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai 

atau dikonsumsi. Barang yang tidak memenuhi syarat mutu, khususnya 

alat listrik, dapat menimbulkan malapetaka bagi konsumen. Segi 

finansial, barang yang tidak memenuhi syarat mutu dapat mengancam 

keamanan dan keselamatan masyarakat umum. Untuk mencapai tujuan 

standarisasi tujuan standarisasi itu, standar produk adalah : 

a. Terminologi dan definisi yang dapat dipakai sebagai bahasa yang sama-

sama dimengerti oleh produsen, penjual, distributor dan konsumen; 

b. Perlu ditetapkan tingkat minimal bagi keselamatan, yang ditetapkan 

secara ahli, yang memperhitungkan risiko yang dapat diterima; 

c. Perlu ditetapkan cara dan produsen untuk menentukan apakah memenuhi 

persyaratan keselamatan minimum; 

d. Perlu diusahakan kemungkinan dipertukarkan, baik bagi produk secara 

keseluruhan maupun bagi komponennya; 

e. Perlu ditetapkan kategori atau deret ukur yang cocok bagi konsumen, 

dan juga kemungkinan produsen untuk menghilangkan ragam produk 

yang tidak pperlu; 

f. Perlu dikembangkan sepakat cara dan produsen yang lengkap bagi 

pengukuran kemampuan dan mutu. 
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Produk yang sudah memenuhi standar diberikan sertifikat produk 

yang dibuat dengan tanda SNI, yang dapat ditempatkan pada produk, 

kemasannya, atau dokumennya. Tanda ini dibubuhkan oleh produsen 

pada barang setelah mendapatkan izin dari Menteri Perindustrian sesuai 

dengan Pasal 6 ayat 3 SK Menteri Perindustrian Nomor 210 Tahun1979. 

Sertifikat ini merupakan jaminan terhadap produk tersebut sebab 

sertifikat diberikan setelah diuji dan memenuhi syarat yang ditentukan. 

Sertifikat produk akan diperoleh manfaat dan keuntungan, baik bagi 

produsen-pelaku usaha, pemakai professional, maupun konsumen, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Bagi konsumen-pelaku usaha, lebih memberikan bobot dan 

membuktikan  hasil produksinya memenuhi persyaratan standar 

konsisten dan memberikan bantuan dalam  meningkatkan penjualannya. 

b. Bagi pemakai (konsumen) professional maupun umum, memberikan 

indikasi yang dapat dipercaya bahwa barang-barang sesuai dengan 

persyaratan standar secara konsisten; 

c. Transaksi lebih lancar karena pemakai atau konsumen tidak perlu 

menguji dulu barang-barang yang akan dibelinya. 

Untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan secara maksimal, 

maka di satu pihak diperlukan kejujuran produsen-pelaku usaha 

sungguh-sungguh menaati peraturan standarisasi yang sudah ditetapkan 

dan di pihak lain aparat pemerintah perlu aktif membina dan mengawasi 

pelaksanaan dan di pihak lain aparat pemerintah perlu aktif membina 
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dan mengawasi pelaksanaan standarisasi itu sehingga diterapkan dengan 

baik dan benar.  (Sidabalok, 2014 15-19) 

2.4.6 Standarisasi Mutu 

Pengawasn kualitas/mutu barang, alam WTO telah dicapai. 

Persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan. Persetujuan ini 

mengikat negara untuk menandatanganinya menjamin bila suatu 

pemerintahan atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar 

teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan 

terhadap konsumen dan lingkungan hidup atau untuk keperluan lain, 

maka peraturan standar dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan 

tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap 

perdagangan internasional. Menguji kemungkinan resiko elemen terkait 

yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi 

ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju 

oleh produk. Berdasarkan ketentuan di atas, maka produk yang masuk 

sesuai negara akan memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang 

diinginkan. 

Dewan Standarisasi Nasional Indonesia dan diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1991 tentang SNI, dan Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan 

Pengawasan SNI, yang kemudian ditindaklanjuti dngan Surat Keputusan 

Menteri Perdagangan Nomo 22/KP/II/95, maka mulai Februari 1996 

hanya ada satu standar mutu saja di Indonesia, yaitu SNI.  
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Pengawasan mutu produk dilakukan oleh pemerintah khususnya 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan jangkauannya meliputi produk 

ekspor, produk dalam negeri dan produk impor yang beredar di pasar 

dalam negeri. Peraturan teknis yang diberlakukan terhadap produk yang 

di impor dari negara lain harus diberikan perlakuan yang tidak kurang 

menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada 

produk nasional dan produk serupa yang berasal dari negara lain. Untuk 

lebih menjamin produk tersebut, yang diperlukan bukan hanya sampai 

pada dipenuhinya spesifikasi dan pembubuhan tanda SNI tapi masih 

perlu dilakukan pengawasan oleh Departemen Perdagangan terhadap 

produk yang telah memenuhi spesifikasi SNI yang beredar dipasaran 

dalam negeri, maupun yang akan diekspor.  

Pemenuhan standar sangat diperlukan dalam transaksi 

perdagangan Internasional karena menjamin keseragaman tingkat 

kualitas barang yang diperdagangkan. Pemenuhan standar juga dapat 

mengurangi sengketa mengenai kualifikasi dan kualitas barang yang di 

ekspor aau diimpor. SNI diharapkan menghasilkan barang yang 

berkualitas tinggi dan aman dipakai oleh konsumen dan tidak 

menimbulkan bahaya-bahaya yang bisa mengancam nyawa konsumen.  

2.5 PENYELESAIAN SENGKETA 

2.5.1 Litigasi 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 48, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan 
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melalui pengadilan (litigasi), dimana dalam penyelesaian sengketa 

mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan 

memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK. 

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa di 

pengadilan, semua pihak yang bersangkutan saling berhadapan satu 

sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, 

mengenai penyelesaian sengketa konsumen, maka setiap konsumen yang 

dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha 

melalui lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk 

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen seperti 

melalui jalur peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. 

Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah 

putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain 

kalah. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses gugatan atau 

suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik 

sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang 

pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan 

proses yang sangat dikenal bagi pengacara dengan karakteristik adanya 

pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi di 

antara para pihak yang bersengketa.  

Penyelesaian sengketa litigasi, di dalam dunia bisnis menjadi salah 

satu masalah dikarenakan penyelesaian sengketa konsumen yang 
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dilakukan maelalui jalur pengadilan tersebut sangat membutuhkan biaya 

yang besar, akan tetapi bersama para pelaku bisnis menghendak agar 

penyelesaian sengketa mereka dilaksanakan dengan biaya murah dan 

proses perkaranya cepat selesai. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dianggap 

dapat menimbulkan terjadinya kerenggangan antara pelaku usaha dengan 

konsumen, dikarenakan penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi 

akan mengakibatkan salah satu pihak harus mengalami kekalahan, dapat 

merusak hubungan antara kedua pihak bersengketa sehingga biasanya 

cenderung berakhir dengan persaingan yang tidak sehat. Penyelesaian 

sengketa konsumen melalui litigasi jarang dipilih oleh yang bersengketa 

karena cenderung biayanya mahal dan waktunya lebih lama baik yang 

bersifat publik maupun bersifat privat. (Miru 2011 : 155-157) 

Litigasi memiliki kekurangan karena memaksa para pihak pada 

posisi yang ekstrem dan memerlukan pembelaan atas setiap maksud 

yang dapat mempengaruhi keputusan. Penyelesaian sengketa melalui 

jalur penadilan (litigasi) terlalu lama dan menekankan biaya yang cukup 

besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan (khususnya 

pelaku bisnis) mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. (Amriani, 2012 :19). 

2.5.2 Non Litigasi 

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan tidak 

merusak hubungan bisnis dengan siapa dia pernah terlibat suatu 
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sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan 

membawa sengketanya ke pengadilan, karena proses penyelsaian 

sengketa melalui litigasi, akan berakhir dengan kekalahan salah satu 

pihak dan kemenangan pihak lainnya. Berdasarkan kekurangan 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut, sehingga dalam 

dunia bisnis, pihak yang bersengketa dapat memilih menyelesaikan 

sengketa dihadapinya di luar pengadilan (non litigasi).  

Konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan, diedarkan dan diperdagangkan oleh 

pelaku usaha, dimana tidak ada pertanggung jawaban yang diberikan 

oleh pelaku usaha menimbulkan sengketa konsumen yang membutuhkan 

penyelesaian. Konsumen dapat memperoleh hak mendapatkan ganti rugi 

atas produk barang dan/atau jasa yang terdapat cacat poduk, dan barang 

yang tidak berstandarisasi sehingga menjadikan gangguan kesehatan dan 

keselamatan jiwanya.  

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak itu sendiri 

ataupun penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). Upaya penyelesaian sengketa konsumen 

nonlitigasi antara konsumen dan pelaku usaha ini dapat dilakukan 

melalui BPSK penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut dapat 

dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, dan/atau arbitrase. Ketiga 

cara penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat dipilih sesuai 
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dengan persetujuan dan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa 

yaitu pelaku usaha dan konsumen.  

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa, jika dalam 

penyelesaian sengketa telah memilih untuk menggunakan cara yang 

diluar pengadilan dan para pihak telah sepakat untuk menggunakan cara 

tersebut maka hal tersebut tidak menjadikan kedua belah pihak 

kehilangan hak dari masing-masing pihak untuk dapat mengajukan 

sengketa yang terjadi ke pengadilan. Penyelesaian sengkekta konsumen 

yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen tersebut, tetap dapat 

diselesaikan melalui pengadilan apabila kedua belah pihak gagal 

menyelesaikan sengketa mereka yang telah dilakukan di luar pengadilan.  

Penyelesaian sengketa konsumen melalui non litigasi ini 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin 

tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian 

yang di derita oleh konsumen, hal ini sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 47 UUPK tentang Perlindungan Konsumen. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Lembaga yang menangani penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan tersebut adalah “Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK)”. BPSK merupakan lembaga pengadu 

konsumen yang dibentuk oleh Pemerintah, memiliki tugas dan 
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wewenang sebagaimana telah diatur Pasal 52 dalam UUPK. (Miru 2011 

: 158-159) 

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi 

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang 

dilakukan melalui mediasi artinya adalah penyelesaian sengketa 

konsumen yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga, yaitu pihak 

yang dapat memberikan masukan kepada kedua belah pihak yang 

bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa konsumen orang ketiga 

disebut mediator. Peran mediator terbatas yaitu pada hakikatnya 

menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan 

yang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa konsumen mediasi bertujuan 

untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian kedua belah pihak tanpa 

merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Sebagaimana telah 

tercantum di dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Perdagangan Dalam 

Negeri Nomor 40/PDN/2010 yang menyatakan bahwa penyelesaian 

sengketa konsumen dengan cara mediasi ini terdapat tiga tahap yakni 

tahap pra mediasi, mediasi, dan penanganan tindak lanjut.  

Atas persetujuan para pihak yang bersengketa atau kuasa hukum, 

maka mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang 

tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat 

membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa konsumen yang 

terjadi. Jika mediasi yang dilakkukan telah menghasilkan kesepakatan, 

maka para pihak yang bersengketa dengan bantuan moderator wajib 
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merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 

ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut wajib memuat 

klausula menyatakan tentang pencabutan perkara atau pernyataan 

perkara bahawa sengketa konsumen antara para pihak telah selesai. 

(Dewi, 2015 : 139-146)  

Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah karena 

cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai 

kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan 

fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan 

mempertahankan kebenaran masing-masing. Pembuktian tidak lagi 

menjadi beban yang memberatkan para pihak. Keuntungan lain dalam 

penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa, karena penyelesaian 

sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka 

untuk umum seperti dipengadilan), saling memberikan keuntungan 

dalam kompromi, hubungan kedua pihak bersifat kooperatif, tidak ada 

pihak yang kalah atau menang, tapi sama-sama menang, serta tidak 

emosional. Penyelesaian sengketa kosumen sebaiknya diselesaikan 

secara berjenjang, dalam arti bahwa setiap sengketa diusahakan 

diselesaikan melalui mediasi, apabila penyelesaian tersebut gagal 

berubahlah ditingkatkan menjadi penyelesaian melalui konsiliasi, dan 

seterusnya apabila masih gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui 

arbitrase. (Miru, 2011 : 165-166) 
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2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi  

 Konsiliasi lanjutan dari maediasi. Mediator berubah fungsi menjadi 

konsiliator. Konsiliator berwenang dalam menyusun dan merumuskan 

penyelesaian untuk ditawar kepada para pihak. Jika para pihak dapat 

menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. 

Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak. Konsiliator 

adalah pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu 

kesepakatan dimana proses penyelesaiannya melibatkan pihak lain diluar 

pihak-pihak yang sedang bersengketa, yang mana pihak lain tersebut 

bertindak sebagi seorang fasilitator pihak ketiga yang bersifat pasif. 

Peran seorang fasilitator yang bersifat pasif dalam penyelesaian sengketa 

konsumen ini, bertujuan agar diantara para pihak yang bersengketa 

dengan mencapai kata sepakat atas permasalahan sengketa konsumen.  

Keputusan oleh BPSK ini bersifat final dan mengikat para pihak 

yang bersengketa, serta putusan ini dapat dimintakan atau diajukan 

penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN) setempat. Putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dijalankan, 

suatu putusan badan peradilan tidak akan ada artinya, jika putusan tidak 

dilaksanakan atau dieksekusi. Putusan suatu badan peradilan harus 

memiliki kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan untuk melaksanakan 

apa yang ditetapkan oleh majelis dalam putusan tersebut. (Dewi, 2015 : 

147-148).   
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3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase  

Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase merupakan 

upaya penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak, dimana 

sengketa konsumen yang terjadi akan diselesaikan oleh para pihak yang 

telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak yang 

bersengketa bersedia untuk tunduk dan menyepakati hal yang nantinya 

akan diputuskan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase 

dianggap lebih sederhana oleh para pihak yang bersengketa, hal tersebut 

dikarenakan di dalam prosesnya penyelesaian dengan arbitrase ini tidak 

terlalui rumit, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian 

sengketapun telah ditetapkan di dalam Kepmenperindag RI Nomor 350 

/Mpp/KEP/12/2001 Tahun 2001. 

Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat 

dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut 

telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian yang menjadi 

pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya 

sengketa di antara mereka. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase ini karena putusannya langsung final dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase ini 

memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang 

dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang 

menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Proses dimulainya 
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penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan dengan cara abritrase 

ini, hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa konsumen yang 

melalui cara konsiliasi, meskipun demikian tetap ada yang 

membedakan yakni peran yang dimiliki oleh majelis yang menangani 

sengketanya. Penyelesaian sengketa konsumen melalui yang dilakukan 

melalui arbitrase ini putusan terhadap sengketa dilakukan oleh majelis 

yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. (Dewi, 

2015 : 149-150).  

Kelebihan arbitrase terdapat perbedaan yang dianggap 

fundamental dalam pelaksanaannya, karena pada arbitrase biaya mahal, 

secara teori biayanya lebih murah daripada penyelesaian melalui proses 

litigasi, namun berdasarkan pengalaman dan pengamatan, biaya yang 

harus dikeluarkan hampir sama dengan biaya litigasi. Penyelesaian 

yang lambat diselesaikan dalam jangka waktu 60-90 hari, namun 

banyak juga penyelesaian yang memakan waktu panjang. Dasar hukum 

yang melindungi kepentingan konsumen dimaksudkan untuk 

mematikan usaha dari para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya 

perlindungan konsumen ini dapat mendorong iklim menjalankan usaha 

yang sehat sehingga akan mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan 

yang tangguh dalam menghadapi persaingan usaha melalui penyedia 

barang dan/atau jasa yang bermutu dan berkualitas. Hal tersebut 

dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas 

dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas 
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pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha. (Dewi, 2015 : 

149-150) 

2.5.3 Modifikasi Penyelesaian Sengketa  

Modifikasi penyelesaian sengketa antara litigasi dan nonlitigasi 

dengan adanya penyelesaian sengketa melalui interaksi antara hukum 

lokal dan hukum negara di Indonesia. Pluralisme hukum merupakan 

sebuah keniscayaan di negeri ini, maka hubungan antara hukum yang 

berbeda-beda itu seringkali merupakan hubungan yang tak dapat 

diprediksikan kualitasnya. Hukum negara dapat menjadi begitu superior 

dihadapan hukum lokal, jika kepentingan negara terlalu berbahaya untuk 

diabaikan. Negara dapat memaksakan kehendaknya dengan kekuatan 

demikian, sehingga hukum lokal menjadi tidak berdaya. Hukum lokal 

menjadi lebih berdaya guna dibandingkan dengan hukum negara, apabila 

hukum lokal tersebut dipandang lebih memberi keadilan dibanding 

dengan hukum negara. Hubungan yang fluktuatif dapat pula menjadi 

hubungan yang harmonis jika terdapat kecocokan diantara kedua jenis 

hukum ini, sehingga menimbulkan semacam idiom bahwa hukum negara 

berlandaskan pada budaya bangsa, suatu idiom yang masih perlu 

dipertanyakan mengingat hukum negara yang ada saat ini tak lepas dari 

pengaruh kekuatan lain yang lebih superior. 

Studi yang telah dilakukan terhadap hubungan antara hukum 

negara dan hukum lokal dalam masyarakat, terdapat 4 (empat) tipe 

hubungan atau interaksi antara hukum negara dengan hukum lokal. Tipe 
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hubungan ini menunjuk kepada model penyelesaian sengketa yang 

dikembangkan oleh para antropologis. Keempat tipe interaksi tersebut 

adalah : 

1. Interaksi yang berupa benturan yang keras (interaksi yang bersifat 

negatif). 

Interaksi ini pilihan terhadap hukum mana yang hendak 

diberlakukan dapat dilihat dari siapakah aktor yang dominan dalam 

penyelesaian sengketa tersebut. Jika terjadi adu kekuatan antara hukum 

negara dengan hukum lokal, maka hukum negaralah yang akan menang 

karena didukung oleh dan diberi konstruksi yaitu kedaulatan hukum. 

Tidak semuanya demikian karena untuk daerah-daerah yang terpencil 

dan akses ke pengadilan, maka hukum lokalah yang akan ditegakkan 

oleh masyarakat adat atau ketua adat.  

2. Hukum negara dan hukum lokal berupaya untuk saling menghindar, 

sehingga tidak terjadi benturan seperti pada tipe pertama. 

Interaksi ini bentuk penghindaran bisa secara terang-terangan 

ataupun diam-diam. Kelemahan dari tipe interaksi ini adalah apabila ada 

suatu sengketa atau permasalahan hukum yang dihadapi, maka sengketa 

tersebut tidak akan selesai.  

3. Hubungan yang bersifat saling membuka diri atau menyesuaikan.  

Interaksi ini sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan hukum 

yang mencoba untuk membangun hukum Indonesia dengan 

mendasarkan pada budaya Indonesia. Kesediaan untuk membuka diri 
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membuat baik hukum negara maupun hukum lokal dapat memperbaiki 

kekurangan dan kelemahan dari masing-masing isi maupun pelaksanaan 

hukumnya di tengah-tengah masyarakat. 

4. Hubungan yang bersifat saling mendomisili, dimana salah satu seakan-

akan berkuasa terhadap yang lain. 

Hubungan ini dapat dilihat pada tempat dan situasi tertentu. 

Hukum negara dapat mendominasi kehidupan masyarakat diwilayah 

perkotaan atau pada masyarakat yang sudah lebih maju, sedangkan pada 

masyarakatyang masih sederhana, terisolasi atau akses ke peradilan 

negara masih sukar, maka hukum lokallah yang akan mendominasi 

kehidupan masyarakatnya.Hubungan ini tentu tak dapat dilihat secara 

hitam putih, karena pada satu bidang hukum dapat terjadi interaksi 

dengan lebih dari satu tipe, dan dapat pula terjadi sebaliknya. Kondisi 

Indonesia yang multicultural memungkinkan adanya berbagai macam 

hukum yang berlaku pada satu waktu dan tempat yang sama. Lagi pula 

masyarakat Indonesia masih dipegang teguh pada hukum-hukum 

lokalnya, sehingga pluralisme hukum di Indonesia merupakan suatu 

keniscayaan. Persoalan yang seringkali menonjol dan menimbulkan 

suatu konflik adalah interaksi antara hukum local dengan hukum negara. 

(Fidiyani, 2015 : 73-75) 

Tujuan dari diciptakannya hukum adalah agar terciptanya suatu 

keadaan konformitas atau keteraturan didalam suatu masyarakat. 

Masyarakat pada layaknya seperti kita analogikan seperti organisme 
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hidup yang pada zaman sekarang sudah semakin kompleks dan tidak lagi 

tumbuh dan berkembang di dalam sistem yang terisolasi seperti dulu 

sehingga pengaruh asing mudah masuk dan diserap oleh masyarakat 

tersebut. Sesuatu yang wajar bila suatu mayarakat baik yang berskala 

kecil dalam lingkup suku bangsa yang terdiri dari beberapa suku bangsa 

mengadopsi nilai-nilai asing melalui berbagai proses transmisi 

kebudayaan, tetapi hal ini tentunya akan mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan individu-individu yang menjadi elemen pendukun komunitas 

masyarakat tersebut termasuk dalam hal kesadaran mematuhi norma-

norma yang merupakan sumber hukum tidak tertulis dalam masyarakat. 

Pelanggaran norma-norma terjadi di masyarakat berarti hukum yang 

berfungsi sebagai pengendali atau kontrol sosial yang membuat keadaan 

tetap damai telah langgar. Bentuk-bentuk pelanggaran tidaklah ditolerir 

dalam derajat yang sama karena konsepsi batas-batas pelanggaran yang 

dapat ditolerir bersifat relatif, berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan 

masyarakat setempat dan kebudayaan itu sendiri bersfat relatif.  

Penelitian dalam antropologi hukum perlu dimulai dari kasus-kasus 

yang terjadi, walaupun sebenarnya merupakan hal yang langsung 

merupakan titik perhatian nyata adanya perselisihan kepentingan. 

Hukum berperan adanya pertentangan kepentingan karena merupakan 

usaha untuk mendamaikan, menyelaraskan, untuk mempertemukan 

kepentingan yang berlebihan atau yang bertentangan. Berdasarkan 

uraian di atas menunjukkan hukum bersifat perdata, karena hukum lahir 
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dan tumbuh karena adanya perselisihan kepentingan dan bagaimana 

penyelesaian itu diselesaikan. Penyelesaian melalui antropologi  

1. perlu diselami bagaimana kecenderungan berfikir masyarakat, kearah 

budaya yang bagaimana.  

2. kemudian bagaimana kecenderungan pandangan budaya apakah 

cenderung hidup pada aspek-aspek hukum yang tertekan oleh 

penguasa, apakah berdasarkan kenyataan, ingatan dan tradisi yang 

dikatakan berlaku. Setelah didapatkan hubungan antara peneliti dan 

informan perlunya menganalisis untuk dapat mengerti bahasanya. 

Tidak semua penelitian dalam menyelesaikan sengketa antropologi 

dimulai dengan mengetahui norma ideal tergantung ada budaya 

masyarakatnya. Dalam masyarakat mempunyai pola-pola perilaku 

yang ideal tetapi ada jua yang tidak jelas. (Hadikusuma, 2010 : 37-

43). 

Pengendalian sosial diharapkan para warga masyarakat berlaku 

konform dengan norma sehingga suatu keadaan yang damai dapat 

tercipta. Kenyataan di semua masyarakat ada saja individu yang tidak 

mengindahkan norma, dan tindakan itu merugikan kepentingan orang 

lain. Hubungan yang tadinya bersifat serasi mengalami gangguan. 

Pelanggaran norma itu masih dianggap belum melewati batas, maka 

mungkin suatu sengketa belum sempat terjadi. Dengan bermaaf-maafan 

atau janji pelanggaran tidak akan berulang lagi, hubungan dapat kembali 
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kepada keadaan yang serasi. Berlainan halnya dengan pelanggaran yang 

dianggap melewati batas toleransi.  

Penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat termasuk salah satu 

pokok yang telah ditelaah dalam antropologi hukum. Pengamatan 

terhadap kebudayaan manusia secara lintas budaya menunjukkan, bahwa 

sengketa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

bermasyarakat. Mungkin saja ada sikap yang menganggap sengketa 

sebagai hal yang selalu merusak, tetapi mungkin juga ada sikap yang 

realistis, yaitu anggapan bahwa sengketa tidak dapat dielakan namun 

harus diusahakan supaya ukurannya jangan sampai menganggu 

berfungsinya berbagai lembaga penting dalam kehidupan bermasyarakat 

itu.  

Masyarakat manapun sebenarnya banyak sengketa diselesaikan 

sendiri oleh orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang 

ada disekitarnya dalam proses penyelesaian sengketa terutama didaerah 

pedesaan, sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh 

orang-orang sekitarnya dan yang mempunyai peranan yang lebih penting 

dibandingkan dengan orang-orang lain. Mereka itu memimpin informal, 

dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai juru bicara, yang dapat 

menyuarakan norma yang berlaku sehingga dapat mengukur, sampai 

seberapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan 

kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar dapat diluruskan kembali.   
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Kenyataan di masyrakat peraturan peradilannya telah baku sifatnya 

menurut ketentuan perundang-undangan, juga tidak semua sengketa 

yang berkaitan dengan hak-hak diajukan ke pengadilan. Undang-undang 

yang mengatur tentang badan-badan peradilan di negara kita sampai 

dengan tahun 1970 diakui peradilan desa yang merupakan lembaga 

masyarakat sebagai badan asli yang fungsinya menyelesaikan sengketa 

menurut hukum adat, namun dengan keluarnya ketentuan-ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman undang-undang No. 14 Tahun 1970 maka 

pengakuan itu dicabut sehingga resminya peradilan desa tidak lagi 

disebut sebagai dewan yang menyelesaikan sengketa. Undang-undang 

No. 14 Tahun 1970 Pasal 14 bahwa penyelesaian sengketa perdata (jadi 

yang menyangkut hubungan antar warga mengenai urusan-urusan seperti 

hutang piutang, warisan, perjanjian-perjanjian). Selalu dapat dilakukan 

dengan cara perdamaian. Dewan-dewan dalam usaha-usaha penengahan 

tetap dapat berfungsi hanya statusnya sebagai lembaga masyarakat. 

Menyangkut perbuatan-perbuatan pelanggaran yang dalam peraturan-

peraturan diancam dengan hukuman dan mengenai soal-soal public 

lainnya, dewan demikian tidak berwenang menanganinya (Ihromi, 2000 

: 14-19)  

2.6 SANKSI PELAKU USAHA 

Pelaku usaha dalam dunia usaha tidak peduli akan bahaya yang 

disebabkan oleh produk yang diperdagangangkannya. Pelaku usaha lebih 

mementingkan keuntunngan sebanyak-banyaknya daripada keaman produk 
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yang telah diperdagangkan. Akibatnya konsumen yang merasa dirugikan 

akibat pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata tanpa 

memperdulikan dampak yang disebabkan. Dinas terkait sudah 

mengoptimalkan melakukan pembinaan sekaligus pengawasan setiap tahun, 

akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan. 

Aturanpun sudah disosialisasikan kepada pelaku usaha supaya pelaku usaha 

mengetahui dan ada efek jera tidak lagi melakukan kecurangan.  

Pembinaan dan pengawasan dari dinas terkait pun tidak cukup untuk 

menyadarkan pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Pelaku usaha 

masih banyak yang tidak mematuhi aturan yang ada. Pemerintah 

memberlakukan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan. 

Sanksi yang diberikan oleh undang – undang nomor 8 tahun 1999, yang 

tertulis dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dapat berupa sanksi 

administratif, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa perampas 

barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, 

perintah penghentiaan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 

kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau 

pencabuatn izin usaha. 

2.6.1. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi merupakan sebuah sanksi yang dikenakan 

terhadap perbuatan melawan hukum yang melanggar administrasi 

maupun ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 
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ayat (2), menyatakan bahwa sanksi administrasi yang diberikan adalah 

berupa penetapan ganti kerugian paling banyak adalah sebesar Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi administrasi tersebut 

dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 

(2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26, sebagaimana di atur 

dan dijelaskan di dalam UUPK. 

Pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif ketika mereka 

tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen, baik yang berupa 

penggantian produk atau berang yang sejenis dengan kerugian yang 

diderita konsumen, maupun pengembalian uang kepada konsumen 

dengan jumlah yang setara dengan kerugian, serta pelaku usaha yang 

tidak bersedia memberikan ganti rugi berupa santunan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK. 

Pelaku usaha dikenakan sanksi administratif, karena mereka tidak 

memberikan ganti kerugian, dalam tenggang waktu 7 hari setelah 

tanggal transaksi berlangsung dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK. Pasal 25 

ayat (1) dan (2), pelaku usaha juga dapat dijatuhkan sanksi karena 

melanggar ketentuan pasal ini. Pelaku  usaha yang memproduksi barang 

yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-

kurangnya 1 tahun wajib menyediakan penganti dan/atau fasilitas purna 

jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang 

diperjanjian, jika pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawabannya 
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untuk memberikan ganti kerugian maka pelaku usaha dapat dikenai saksi 

administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.  

2.6.2. Sanksi Pidana 

 Konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, dapat mengajukan tuntutan 

secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Hal ini 

dikenakan dalam Pasal 61 UUPK, menjelaskan bahwa penuntutan 

pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 

Pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana 

denda. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara 

selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000.000,00  (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar 

ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Paasal 15, Pasal 

17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), Pasal 18 UUPK. 

Pelaku usaha dapat dikenakan saksi pidana dalam ketentuan 

melanggar Pasal 8 Undang-undang Perlindungan konsumen seorang 

pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana pada saat memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 
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e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ 

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha 

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/ dibuat; 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Pelaku usaha dapat dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah), berlaku terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 11, Pasal 

12, Pasal 13 ayat (1), alasan yang menjadikan seorang pelaku usaha 

dapat dijatuhkan atau dikenai saksi pidana yang berupa pidana penjara 

pertama, di dalam hal penjualan yang dilakukan melalui obral atau 

lelang pelaku usaha mengelabuhi dan/atau menyesatkan konsumen 

dengan cara sebagaimana dijelaskan Pasal 11 UUPK berkut ini : 

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi 

standar mutu tertentu; 

b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung 

cacat tersembunyi; 

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan 

maksud untuk menjual barang yang lain; 

d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang 

cukup dengan maksud menjual barang yang lain; 

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah 

cukup dengan maksud untuk jasa dalam kapasitas menjual barang yang 

lain; 

f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan 

obral.   
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Kedua, pelaku usaha periklanan yang di dalam memproduksi 

iklannya tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang 

dan/atau jasa serta melanggar mengena etika dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai periklanan juga dapat 

dikenakan sanksi pidana, karena melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) 

huruf (d) dan huruf (f). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha 

yang merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkannya, sehingga mengakibatkan luka berat, sakit berat, 

cacat tetap atau bahkan mengakibatkan kematian, maka terhadap sanksi 

pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UUPK. Pelaku usaha 

dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu; 

Pengumuman keputusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Perintah 

penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugiatan 

konsumen; Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau Pencabutan 

izin usaha.  

2.6.3. Sanksi Perdata 

Hukum perdata merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur 

tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban, yang terjadi dalam pergaulan hidup keluarga maupun 

masyarakat. Hukum perdata memiliki bentuk sanksi hukuman yang 

berupa kewajiban seseorang untuk memenuhi prestasi, dan hilangnya 

suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan 

hukum yang baru. Sanksi hukum yang diterapkan dalam hukum perdata 
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ini berbentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha kepada 

konsumen yang dirugikan, yaitu berupa pengembalian uang, maupun 

penggantian barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan  ataupun 

pemberian santunan. Sanksi berupa ganti kerugian tersebut wajib 

diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam tenggang waktu 7 

hari setelah tanggal transaksi berlangsung. Selanjutnya di dalam hukum 

perdata berkaitan dengan perkara perdata hakim memberikan putusan 

yang berupa : 

a. Putusan condemnatoir 

  Putusan yang besifat menghukum bagi pihak yang disalahkan atau 

dituntut untuk membayar ganti kerugian, dan pihak yang kalah dihukum 

dengan membayar biaya perkara. Putusan hakim yang bersifat 

comdemnatoir ini amarnya berbunyi “menghukum dan seterusnya”. 

b. Putusan declaratoir 

  Putusan yang menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, di 

mana putusan ini menyatakan dan menegaskan suatu keadaan yang sah 

menurut hukum. 

c. Putusan Constitutif 

  Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. 

(Dewi, 2015 :131-133) 

 Dengan adanya sanksi di atas diharapkan pelaku usaha jera dan tidak 

akan mengulangi kecurangan lagi. 
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2.7 KERANGKA BERFIKIR 

 

                Undang – Undang Nomor 8 

    Tahun 1999 tentang Perlindungan  

                 Konsumen 

 

         Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0027     

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda   

Keselamatan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pelaku 

Usaha 

Konsumen 

Alat-Alat    

Listrik 

Badan 

Standarisasi 

Nasional (BSN) 

Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia 

Nomor 102 Tahun 2000  

Lembaga 

Sertifikat Produk 

Wajib SNI 

1. Kotak Kontak  

2. Tusuk Kontak 

3. Kabel Listrik 

4. Lampu Swa 

Ballas 

5. Saklar  

 

Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian secara Ilmiah, dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan 

hasrat ingin tahu yang mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu 

keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab 

akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Suatu penelitian 

telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, 

secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu, yaitu 

yang ilmiah. (Soerjono Soekanto 1986: 3) Penelitian Hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah, yang dilakukan didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. 

 Jenis penelitian ini Peneliti menggunakan data kualitatif berakar pada 

latar alamiah sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat 

penelitian, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dari dasar, bersifat deskriptif, 

lebih mementingkan proses daripada hasil membatasi studi dengan fokus, 

memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan 

penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati keduabelah 

pihak peneliti dan subjek (Moleong 2012: 44) 
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Penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan 

dokumen. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yang 

pertama, menyesuaikan metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara Peneliti dan Responden. Ketiga, metode ini 

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong 2012: 10) 

Jenis penelitian kualitatif tersebut Peneliti mengandalkan manusia 

sebagai Peneliti langsung yang digali informasi dengan langsung terjun ke 

lapangan mengamati keadaan sebenarnya untuk memperoleh gambaran suatu 

kebenaran data permasalahan yang akan dianalisis. Penelitian kualitatif ini 

diharapkan Peneliti mampu memberikan gambaran mengenai Perlindungan 

Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Alat Listrik di Kota 

Surakarta.  

3.2 Metode Pendekatan  

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan 

Yuridis-Empiris merupakan memberikan kerangka pembuktian atau kerangka 

pengujian untuk memastikan kebenaran dan menggunakan data dari sumber 

pertama. (Ronny 1990: 36)  

Permasalahan yang telah dirumuskan Peneliti akan dijawab atau 

dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena 

dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan 
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hukum, baik (bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). 

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), 

karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh Peneliti 

langsung dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini 

maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan 

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data 

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu  mengenai 

Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Alat 

Listrik di Kota Surakarta.   

3.3 Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan 

dikumpulkan. Sumber data masalah yang penting diperhatikan dalam setiap 

melakukan penelitian ilmiah, agar peneliti dapat memperoleh data yang 

lengkap, benar dan dipertanggungjawabkan. (Moleong 2012: 157) Peneliti 

dalam menulis skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut : 

3.3.1 Data Primer  

Data primer dapat diperoleh dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan 

seperti dokumen dan lain sebagainnya. Berkaitan dengan hal itu, pada 

bagian ini jenis data tersebut dibagi dalam kata-kata, dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto dan stastistik. (Moleong 2012: 157) Sumber 

data ini diperoleh dari Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke 

lapangan dan hasilnya dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan 

melalui wawancara yang diperoleh Penulis dari : 
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1. Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong 2012: 

132) Informan dalam penelitian ini yaitu 

a. Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Surakarta 

b. Pedagang atau Pelaku Usaha di Kota Surakarta 

c. Masyarakat atau Konsumen di Kota Surakarta 

d. Distributor Peredaran Alat Listrik di Kota Surakarat 

3.3.2 Data Sekunder 

Data Sekunder, yaitu mencakup undang-undang, dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. 

Data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya di golongkan ke 

dalam.  Pengumpulan data sekunder ini akan dilakukan melalui : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi : 

a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

0027 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan 

Tanda Keselamatan; 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 

2000 tentang Standarisasi Nasional; 
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c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen; 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer meliputi buku literatur, jurnal, hasil-

hasil penelitian, pendapat para pakar, hasil karya ilmiah para 

sarjana. (Soerjono 1986 :12) 

1. Buku-buku tentang penelitian hukum, buku tentang perlindungan 

konsumen dan buku mengenai penyelesaian terhadap 

pelanggaran 

2. Melalui electronic research yaitu melalui internet dengan jalan 

mengkop (download) bahan hukum yang diperlukan. 

3. Jurnal nasional dan skripsi terdahulu yang terkait dengan 

Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta.   

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sebagai salah satu bagian penelitian yang 

penting. Teknik pengumpulan data  yang mana dipergunakan tergantung 

ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu 

khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Tanpa adanya teknik 

pengumpulan data ini, peneliti tidak akan mendapatkan data yang standar 

data yang ditetakan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yaitu 

sebagai berikut : 
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a. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan. Pengamatan 

memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana. Pengaamatan 

memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh 

subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi 

pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan 

anutan para subjek pada keadaan waktu itu. Pengamatan memungkinkan 

peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga 

memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. Pengamatan 

memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari 

pihaknya maupun dari pihak subjek. (Moleong 2012: 175) 

Peneliti ini menggunakan pengamatan secara langsung ketempat 

pedagang atau pelaku usaha dalam menjual dan memproduksi alat listrik, 

menayakan langsung kepada pembeli atau konsumen alat listrik, menanyakan 

kepada distributor selaku pendistribusi barang alat listrik. Peneliti juga 

melakukan pengamatan langsung kepada dinas terkait pembinaan dan 

pengawasan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawan (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2012: 174-186). 
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Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang 

dikemukakan dalam kepustakaan. Cara pembagian wawancara menurut 

Patton  

1. Wawancara pembicaraan formal  

Jenis wawancara ini pertanyaannya yang diajukan sangat bergantung 

pada pewawancara sendiri, spontanitas mengajukan pertanyaan. Hubungan 

pewawancara dengan terwawancara adalah suasana wajar, biasa dan wajar, 

sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Pendekatan menggunakan Petunjuk Umum wawancara  

Pewawancara membuat kerangka dan garis besar pertanyaan pokok-

pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara runtut.  

3. Wawancara Baku Terbuka 

Wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan 

pertanyaan kata-kata dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap 

responden. Cara pembagian wawancara tersebut diterapkan penulis dalam 

mewawancarai. Penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait yang 

berwenang dan berkompeten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 

tentang Standar Nasional Indonesia (SNI). Wawancara dengan informan, 

Peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang didalamnya berisi 

mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang Standar Nasional 

Indonesia (SNI). Menjaga kredibilitas hasil wawancara perlu adanya 

pencatatan data yang Peneliti lakukan dengan menyiapkan heandphone 
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sebagai alat perekam hasil wawancara. Mengingat tidak semua informan 

menyukai dengan adanya alat tersebut karena yang diwawancarai merasa 

tidak bebas ketika diwawacarai, maka Peneliti meminta izin terlebih dahulu.  

Peneliti membuat catatan-catatan yang berguna untuk membantu 

dalam merancang pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan juga meminta 

Peneliti untuk mencari pokok - pokok penting sehingga Peneliti dapat 

mempermudah menganalisis.  Peneliti melakukan wawancara langsung 

dengan informan. 

c. Studi Pustaka  

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan berwujud data yang 

diteliti berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan 

dan/atau secara langsung dari masyarakat. Peneliti menggunkan studi 

kepustakaan berupa buku-buku yang membahas mengenai apa yang ada 

dalam penelitian ini seperti buku perlindungan konsumen, mengenai Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan data - data mengenai ruang lingkup 

perlindungan konsumen yang akan diteliti.  

3.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi menunjukan tempat dimana penelitian dilakukan dalam perihal 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi penelitian ditetapkan  

dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih 

sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. 

Penelitian hukum ini berguna memperluas dan memperkuat informasi yang 

didapat tentang bentuk Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional 
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Indonesia (SNI) Alat Listrik di kota Surakarta, maka jelas bahwa untuk 

mencapai kebenaran informasi di lapangan, Peneliti melakukan penelitian 

memilih Lokasi penelitian : 

2. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Surakarta. Kantor ini terletak 

di Jalan Yosodipuro Nomor 162 Surakarta Telp (0271) 714890; 

3. Pedagang (pelaku usaha) di Kota Surakarta; 

4.  Distributor Alat Listrik; 

5. Konsumen (masyarakat). 

3.6 Informan 

Penelitian ini dapat mengumpulkan karakteristik dari yang 

diwawancarai dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai apa yang 

sedang diteliti. Penelitian ini membutuhkan beberapa informan meliputi : 

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta, 

2. Pelaku Usaha,  

3. Konsumen, dan 

4. Distributor 

3.7 Validitas Data   

Validitas data merupakan suatu ukur yang menunjukkan tingkat 

ketepatan dan keasihan suatu instrumen. Instrumen dilakukan di lapangan, 

penelitian berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif 

kegiatan kemasyarakatan. Penerapan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu : 
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1. Derajat kepercayaan (credibility); 

2. Keteralihan (transferability); 

3. Ketergantungan (dependability);dan 

4. Kepastian (confirmability). 

Keabsahan data dapat diterapkan untuk membuktikan temuan hasil 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti langsung dari lapangan. Keabsahan 

data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut : (Moleong, 2012 

330-331). 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, orang pemerintahan; 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Peneliti meggunakan Trigulasi dalam melakukan penelitian ini dengan 

sumber derajat dengan jalan : 

1. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan yang dilakukan langsung 

kelapangan dengan data wawancara yang diperoleh dari sumber yang 

dikehendaki; 

2. Peneliti membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 

3. Peneliti membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, orang pemerintahan; 

4. Peneliti membandingkan hasil wawancara kepada orang yang yang 

bersangkutan sesuai dengan penelitian dan isi suatu dokumen yang 

berkaitan dengan data yang diambil. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta kantor ini terletak di Jalan 

Yosodipuro Nomor 162 Surakarta Telp (0271) 714890, di toko-toko besar 

maupun kecil di Kota Surakarta 

4.1.1 Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 

A. Selayang Pandang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Surakatrta. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berdiri pada 

Tahun 1950, yang pada saat itu bernama Kantor Pengadaan dan 

Penyaluran di bawah Departemen Perekonomian Umum yang 

menangani masalah bidang industri, bidang perdagangan dan bidang 

koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang 

mula-mula tugasnya mengurus tentang pemberian izin pendirian 

perusahaan dan usaha dagang, tetapi setelah berjalan 5 (lima) tahun 

yakni 1955 berganti nama menjadi Kantor Industri Perdagangan dan 

Koperasi. 

Tahun 1957 Departemen Perekonomian Umum dihapuskan dan 

diganti menjadi Departemen Perdagangan Luar Negeri. Pada Tahun 

1971 Kantor Industri Perdagangan dan Koperasi berubah menjadi 
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Kantor Koperasi yang selokasi dengan Kantor Perindustrian dan yang 

terletak di Jalan Yosodipuro 150 Surakarta. 

Baru kemudian pada tahun 1980 kator dijadikan satu dengan 

tempatnya di Jalan Slamet Riyadi 320 Surakarta yang mula-mula 

merupakan kantor Tera. Pada tanggal 22 September 1980 oleh Bapak 

Kardjono Wiryo diresmikan pembukaannya, namun ruang lingkupnya 

lebih sempit dari pada kantor yang dulu. Sebab hanya meliputi daerah 

Kotamadya saja. Kemudian dipersempit lagi dengan didirikannya 

kantor-kantor perdagangan di beberapa daerah Eks-Karesidenan. 

Surakarta seperti kantor perdagangan di Sragen, Klaten dan Sukoharjo. 

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI 

Nomor : 813/MPP/Kep/4/1996 tanggal 16 April 1996, kemudian diganti 

nama menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada surat 

keputusan tersebut berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor 

Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya 

Surakarta. 

  Pada waktu otonomi daerah digulirkan pada tahun 2000, Kantor 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta 

mengalami perubahan dan perkembangan dengan berganti nama 

menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Penanaman Modal 

Kotamadya Surakarta yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta 
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Nomor 6 Tahun 2001, yaitu berisi tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang termuat dalam Lembaran 

Daerah Kota Surakarta tahun 2001 Nomor 14 Seri D.12. Kemudian 

mengalami perubahan dan perkembangan lagi dengan berganti nama 

menjadi dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kinerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.  

B. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 

1. Membentuk struktur industri yang kuat dan seimbang antara intra 

sektor, antara sektor, antara sektor besar, menengah, kecil serta 

sektor industri dengan sektor peminjamannya, sehingga industri 

mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi serta 

perolehan devisa negara serta peningkatan pendapatan masyarakat 

2. Terciptanya iklim perdagangan yang sehat serta sistem distribusi 

yang makin meluas dan mantap 

3. Tersediannya kebutuhan pokok masyarakat di segala lapisan atau 

tingkat ekonomi dari kalangan atas, menengah maupun bawah 

termasuk barang baku/modal, konsumsi maupun suku cadang 

sehingga tidak terjadi kalangan barang di pasar. 

4. Memacu peningkatan perdagangan luar negeri (ekspor) baik migas 

maupun nonmigas  
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C. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 

  Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas 

pembangunan di sektor industri dan perdagangan Kota Surakarta, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan telah menyusun perencanaan strategis di 

sektor pembangunan industri dan perdagangan Kota Surakarta dengan 

Visi “Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Perdagangan dan Industri 

yang maju dan berwawasan budaya.” 

D.  Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 

Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri dan perdagangan 

mengemban misi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan 

aspek potensi daerah. Adapun misi dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Surakarta adalah 

1. Terciptanya kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan 

industri yang berwawasan budaya; 

2. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan/atau jasa 

perdagangan dalam negeri dan luar negeri  

Agar pembangunan perindustrian dan perdagangan dapat berjalan 

dengan baik dan berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan 

yang matang dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan 

terakurat, berdasarkan visi dan misi Walikota, situasi dan kondisi 

daerah, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan  nasional di 

bidang industri dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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Kota Surakarta bertekad mewujudkan rencana tersebut, diawali dengan 

menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2010-2014 yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010-2015. Rencana 

Strategis tersebut diharapkan dapat memandu semua pihak khususnya 

jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pembangunan industri dan perdagangan selama 5 

(lima) tahun ke depan. 

E. Tugas Pokok dan Fungsi  

 Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 

2008 tentang penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan pemerintah bidang industri, perdagangan, 

serta pengawasan dan perlindungan konsumen. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang industri, perdagangan serta 

pengawasan dan perlindungan konsumen; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang industri, perdagangan 

serta pengawasan dan perlindungan konsumen; 
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3. Pembinaan dan fasilitas bidang industri, perdagangan serta 

pengawasan dan perlindungan konsumen lingkup Pemerintah Kota 

Surakarta; 

4. Pelaksanaan tugas bidang industri, perdagangan serta pengawasan 

dan perlindungan konsumen; 

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang industri, perdagangan 

serta pengawasan dan perlindungan konsumen; 

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.    

F. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 

 Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai 

tujuan pengawasan produk dan pengamanan produk. Untuk 

melaksanakan tujuan pengawasan produk, bidang pengawasan dan 

perlindungan konsumen mempunyai sasaran pengawasan dan 

monitoring peredaran barang expired, non SNI dan minuman keras. 

Sedangkan untuk tujuan pengamanan produk, bidang pengawasan dan 

perlindungan konsumen mempunyai sasaran : 

1. Pelaku usaha dan konsumen memahami Undang-undang Perlindungan 

Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual; 

2. Terpeliharannya kondustifitas antara pelaku usaha dan konsumen; 

3. Masyarakat kurang mampu dapat menikmati sembako dengan harga 

murah.  
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Pelaksanaan tujuan dan sasarannya, bidang pengawasan dan perlindungan 

konsumen dibantu oleh seksi pengawasan dan seksi perlindungan 

konsumen.  

1. Seksi Pengawasan  

Seksi pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pengawasan, meliputi : pengawasan kelayakan dan kualitas produk 

kemasan.  

2. Seksi Perlindungan Konsumen 

Seksi perlindungan konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di 

bidang perlindungan konsumen, meliputi : pembinaan perlindungan 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

G. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

Bagan 2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 
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4.1.2. Perlindungan Konsumen tentang Standarisasi Nasional Indonesia 

(SNI) Alat Listrik 

Alat listrik merupakan benda yang dapat digunakan untuk 

melakukan sesuatu yang dapat berfungsi jika menggunakan listrik 

sebagai sumber energinya yang saat ini dijadikan sebagai kebutuhan 

pokok. Setiap manusia pasti membutuhkan adanya alat listrik karena 

listrik sangat membantu dalam kehidupannya. Alat Listrik merupakan 

salah satu yang harus diperhatikan karena meskipun sekarang menjadi 

kebutuhan pokok setiap manusia tidak dipungkiri pasti dapat 

mendatangkan kerugian bagi konsumen.  

Konsumen yang melakukan transaksi jual beli produk alat listrik 

yang kurang standar dan tidak berkualitas akan dirugikan oleh pelaku 

usaha yang melakukan kecurangan dalam memperdagangkan alat 

listrik. Kerugian tidak semata-mata terjadi begitu saja pasti ada alasan 

terjadinya kerugian tersebut. Kerugian disebabkan masih banyak 

pelaku usaha yang memperdagangkan alat listrik yang tidak berstandar 

dan berkualitas. Perkembangan yang semakin maju tidak dipungkiri 

banyak produsen yang nakal tanpa memikirkan standar yang terpenting 

dalam menjual produk laris dan mendapatkan keuntungan sebanyak-

banyaknya. 
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Gambar 1 alasan pelaku usaha memperdagangkan alat listrik 

yang tidak standar. Foto Peneliti dengan Bapak Heri Prayitno 

selaku pedagang alat listrik di Kota Surakarta. Pada Senin, 16 

Mei 2016. Lokasi Banjarsari. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Heri Prayitno 

selaku pelaku usaha/ pedagang di Toko Sumber Cahaya. Pada Senin, 

16 Mei 2016 dengan pertanyaan mengenai memperdagangkan alat 

listrik yang belum berstandar. Berdasarkan pertanyaan di atas, Bapak 

Heri menjawab. 

“Saya menjual alat listrik yang belum bestandar SNI dengan 

harga yang terjangkau karena saya melihat dipasaran masih 

banyak konsumen/ pembeli yang memilih membeli dengan alat 

listrik yang lebih murah terjangkau dengan isi kantong daripada 

melihat kualitas barang karena tidak dipungkiri masih banyak 

konsumen yang ekonominya sederhana. Saya  mengetahui 

dampak alat listrik yang belum berkualitas tetapi karena minat 

konsumen/pembeli masih banyak saya masih tetap menyediakan. 

Jujur karena menjual alat listrik yang belum berkualitas dan lebih 

murah itu yang banyak diminati dan lebih laris dibandingkan alat 

listrik yang berkualitas dan harganya lebih mahal.” 

 

Pelaku usaha masih menyediakan alat listrik yang tidak 

berkualitas yang harganya relatif lebih murah walaupun kualitas 

rendah. Tersedianya alat listrik yang tidak berkualitas dan berstandar 
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konsumen akan tetap memakai alat listrik tersebut dengan alasan 

sejauh ini memakai yang tidak berstandar tidak pernah terjadi apa-apa. 

Pelaku usaha yang tidak jera menjual alat listrik yang belum 

berkualitas maka pemerintah kemudian membuat peraturan mengenai 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Peraturan ini digunakan sebagai 

patokan kualitas barang yang akan digunakan supaya menghindari 

adanya kerugian yang dialami apalagi listrik yang dampaknya 

membahayakan nyawa orang lain jadi diwajibkan untuk alat listrik 

berstandar SNI.  

Standarisasi sebagai langkah awal dapat mengurangi beredarnya 

barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang 

terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup sekaligus dapat dicegah masuknya barang 

impor bermutu rendah yang mendistribusi dalam negeri karena 

berharga rendah. Peredaran alat listrik yang belum SNI dapat dicegah 

dengan adanya standarisasi produk untuk alat listrik demi keamanan 

konsumen. 
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Gambar 2 mengenai standarisasi dan tujuan standarisasi produk 

Foto Peneliti dengan Bapak Purwanto selaku Staff Pengawasan 

dan Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Surakarta. Pada hari Senin, 04 Januari 2016. 

Lokasi Jalan Yosodipuro Nomor 164 Surakarta.  

 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purwanto, selaku 

Staff pengawasan dan perlindungan konsumen di Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Surakarta. Pada hari Senin, 04 Januari 2016 

dengan pertanyaan mengenai standarisasi dan tujuan adanya 

standarisasi produk Berdasarkan pertanyaan di atas, Bapak Purwanto 

menjawab, 

“Standarisasi merupakan suatu ukuran yang telah ditentukan 

mengenai mutu dan bahan baku yang sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. Tujuan standarisasi untuk  memberikan 

kepastian dan keamanan terhadap suatu barang terhadap 

konsumen.” 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan memilih konsumen alat 

listrik yang ada di Kota Surakarta. Peneliti menanyakan kepada 10 

konsumen mengenai Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dan 

alasannya. Berdasarkan pertanyaan di atas, 10 konsumen menjawab : 

  Tabel 4.1 Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dan Alasannya 

NO 
IDENTITAS 

(Inisial) 

SNI ALASAN MACAM 

ALAT 

LISTRIK 
BELUM 

TAHU 

SUDAH 

TAHU  

BELU

M 

TAHU 

SUDAH 

TAHU 

1 
I Y 

 Sudah 

Tahu 

 Sudah 

Tahu 
Saklar 

2 
R D 

 Sudah 

Tahu 

 Sudah 

Tahu 
Lampu 

3 
I N 

 Sudah 

Tahu 

 Sudah 

Tahu 

Dudukan 

Lampu 

4 
M 

 Sudah 

Tahu 

 Sudah 

Tahu 
Kabel 

5. 
N H 

Belum 

Tahu 

 Belum 

Tahu 

 
Lampu 
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Sumber : diolah dari hasil wawancara peneliti dengan konsumen alat 

listrik di Kota Surakarta. 

Hasil wawancara di atas masih banyak yang belum mengetahui 

mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) hanya tahunya mengenai 

singkatan SNI saja. Peneliti melakukan wawancara sejumlah 10 

konsumen yang mengetahui SNI hanya sejumlah 4 dan yang tidak 

mengerti mengenai SNI juga 6 jadi kedudukan konsumen yang peneliti 

wawancararai masih banyak yang tidak mengerti mengenai Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan alasan mengapa pemerintah 

memberlakukan wajib SNI. 

 Pemerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda 

Keselamatan tentang SNI wajib Alat Listrik. Pemerintah Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 di Pasal 2 

ayat 1 mengatakan bahwa setiap peralatan tenaga listrik yang SNI-nya 

diberlakukan sebagai SNI wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah 

mendapatkan sertifikat produk.  

Pemerintah dalam melindungi  keamanan produk sekaligus 

barang yang masuk di pasar dalam negeri melakukan berbagai upaya, 

6. 
Z 

Belum 

Tahu 

 Belum 

Tahu 

 Lampu dan 

Saklar 

7. 
N 

Belum 

Tahu 

 Belum 

Tahu 

 
Lampu 

8. 
K 

Belum 

Tahu 

 Belum 

Tahu 

 Stok 

kontak 

9 
I 

Belum 

Tahu 

 Belum 

Tahu 

 Raket 

Listrik 

10 
M 

Belum 

Tahu 

 Belum 

Tahu 

 
Lampu 
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salah satunya pemberlakuan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). 

Standar Nasional Indonesia (SNI) selain diatur dalam dalam 

Pemerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda 

Keselamatan tentang SNI wajib Alat Listrik dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional.  

Perkembangan alat listrik yang pesat yang mengakibatkan 

kosumen lemah dijadikan sasaran pelaku usaha maka setelah adanya 

SNI pemerintah lebih mengkususkan lagi peraturan untuk mewajibkan 

alat listrik SNI. Alat listrik yang sederhana tetapi dapat mengakibatkan 

besarnya kerugian untuk orang lain seperti kebakaran maka perlu 

sekali adanya pengaturan wajib SNI bagi alat listrik tersebut.  

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purwanto, selaku 

Staff Pengawasan dan Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. Pada hari Selasa, 29 Maret 2016 dengan pertanyaan 

mengenai Peraturan wajib SNI bagi alat listrik itu apa saja dan apa 

pengaturannya. Berdasarkan pertanyaan di atas, beliau menjawab: 

“ada 4 alat listrik yang diwajibkan SNI yaitu pertama Tusuk 

Kotak dan Kotak Kontak, Kabel Listrik, Lampu Swaballas dan 

Saklar.” 

 

Berikut data alat listrik yang diwajibkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) oleh pemerintah untuk menjaga keamanan produk 

antara lain. 
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 Tabel 4.2 Alat listrik yang di berlakukan wajib SNI 

No. Jenis Alat Listrik Peraturan 

1. Tusuk Kontak dan 

Kotak Kontak  

Peraturan Menteri dan Energi Sumber 

Daya Mineral Nomor 012 Tahun 2007, 

kedua kabel peraturan dikeluarkan oleh 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/M-

IND/PER/10/2014. 

2. Lampu Swaballas Peraturan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 

422/MPP/Kep/5/2002 mengenai 

perubahan atas keputusan menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 

337/MPP/Kep/11/2011 tentang penerapan 

secara wajib SNI lampu swaballas untuk 

pelayanan pencahayaan umum dengan 

persyaratan keselamatan (SNI 04-6504-

2001) dan Revisinya. 

3. Kabel Listrik Peraturan Menteri Perindustrian Republik 

Indonesia Nomor : 84/M-

IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel 

secara wajib. 

4. Saklar  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
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Nomor 10 Tahun 2007 tentang 

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 

04-8203.1-2006 mengenai Saklar untuk 

instalasi Listrik tetap Rumah Tangga dan 

Sejenisnya. 

 

Hasil wawancara di atas oleh Bapak Purwanto apabila masih ada 

alat listrik yang ditemukan belum berlogo SNI wajib didaftarkan 

terlebih dahulu ke Lembaga Sertifikat Produk agar mendapatkan logo 

SNI. 

Bapak Purwanto, selaku Staff Pengawasan dan Perlindungan 

Konsumen di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada hari Selasa, 

29 Maret 2016 dengan pertanyaan mengenai siapa yang wajib 

mendaftarkan SNI dan bagaimana Prosedurnya. Berdasarkan 

pertanyaan di atas, beliau menjawab : 

“yang mendaftarkan SNI adalah Instansi, perusaaan. Mendirikan 

perusahaan alat listrik membuat sempel di ujikan. Kalau sudah 

lolos uji mengajukan sertifikat prodak ke Lembaga Sertifikat 

Produk ( LSpro). Per item sendiri-sendiri. Pengujiannya peritem. 

Parameternya banyak sekali yang mengajukan tidak lolos, 

diberikan saran kurang bahan / atau dikembalikan suruh 

memperbaiki dan diajukan kembali. Kemudian adapun prosedur 

pendaftaran SNI.” 
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Tabel 4.3 Prosedur Pendaftaran SNI 

Prosedur Pendaftaran SNI 

1. Dalam mendaftrkan pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi 

terlebih dahulu dari Kementrian Perindustrian. 

2. Syarat sudah lengkap kemudian ke Kementrian dan direkomendasi 

untuk melakukan uji laboratorium 

3. Syarat mendapatkan Standar Nasional Indonesia 

a. H.O izin ganggu  

b. SIUP 

c. TDP  

d. CIUI / TDI surat izin usaha idustri diatas 200 juta (SIUI) TDI 

dibawah 200 juta  

e. Hak paten dan hak merek  

f. NPWP Akta pendirian badan hukum  

          Perorangan : akta pendirian tidak usah 

Standar Nasional Indonesia (SNI) dan wajib SNI tidak sedikitpun 

mengurungkan niat pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi 

mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kecurangan tersebut bisa 

dalam hal membubuhkan label SNI palsu yang dapat membingungkan 

konsumen yang akan memilih dan pelaku usaha tidak gentar untuk 

tetap menjual alat listrik yang belum berstandar SNI. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purwanto, selaku 

Staff Pengawasan dan Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Surakarta. Pada Hari Selasa, 29 Maret 2016 

dengan pertanyaan mengenai membedakan alat listrik yang SNI 

dengan yang palsu. Berdasarkan pertanyaan di atas, beliau menjawab : 

“untuk membedakan alat listrik yang berSNI pertama dari logo 

SNI kedua apabila masih ragu dilihat dari kemasannya alat listrik 

yang SNI asli mempunyai tekstur yang keras dan mantap 

sekaligus diplastik dan di barang harus ada logo SNI dan paling 

utama yang sudah bersertifikat SNI adalah adanya logo SNI dan 

badan sertifikat produk (LSPro) pada rating label maupun 

kemasan, apabila masih diragukan SNInya dapat dibeli dan 

diujikan ke laboratorium untuk mengetahui SNI asli atau tidak, 
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karena untuk alat listrik sendiri sulit apabila dilihat dari kasat 

mata.” 

 

Konsumen masih banyak yang dirugikan karena ketidaktahuan 

mereka mengenai merek asli SNI dan yang palsu pemerintah 

mengeluarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.  

Peneliti melakukan wawancara dengan 10 konsumen alat listrik 

yang ada di Kota Surakarta. Pada hari Senin, 14 Juni 2016 dengan 

pertanyaan mengenai perlindungan konsumen. Berdasarkan pertanyaan 

di atas, konsumen menjawab : 

 Tabel 4.4 Pengetahuan Konsumen akan Perlindungan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dioah dari wawancara 10 konsumen di wilayah kota 

Surakarta  

 

Hasil di atas Peneliti melakukan wawancara kepada 10 

konsumen yaitu yang belum mengetahui mengenai perlindungan 

konsumen dan hak konsumen sendiri berjumlah 6 orang dan yang 

mengetahui adanya perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen 

ada 4 orang. Hasil wawancara tersebut masih banyak orang yang tidak 

NO IDENTITAS 

(inisial) Perlindungan  dan Hak Konsumen 

1. I Y Belum Tahu  

2. R D Belum Tahu  

3. I N  Sudah Tahu 

4. M  Sudah Tahu 

5. N H  Sudah Tahu 

6. I  Belum Tahu  

7. M Belum Tahu  

8. K S  Sudah Tahu 

9. N Belum Tahu  

10. Z Belum Tahu  
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mengerti akan hak konsumen dan perlindungan konsumen yang 

seharusnya mereka dapatkan. 

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang - undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kecurangan yang 

dilakukan pelaku usaha diatur juga dalam Undang – Undang 

Perlindungan Konsumen Pasal Pasal 8 Ayat 1 Huruf a menyatakan 

bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar 

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Konsumenlah yang mengalami kerugian dalam mengkonsumsi 

alat listrik tersebut akibat pelaku usaha melakukan kecurangan dalam 

memperdagangkan alat listrik yang tidak berstandar dan berkualitas. 

Kerugian akibat tidak menggunakan alat listrik yang berkualitas dan 

berstandar sangat mengerikan karena dapat mengakibatkan dampak 

berbahaya bagi konsumen yaitu kebakaran. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purwanto Selaku 

Staff Pengawasan dan Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Surakarta. Pada hari, Senin tanggal 04 Januari 

2016 dengan pertanyaan mengenai penggunaan alat listrik yang belum 

berkualitas dan dampak yang disebabkan oleh alat listrik. Berdasarkan 

pertanyaan di atas, beliau menjawab: 

 “penggunaan alat listrik yang belum berkualitas apalagi yang 

belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dapat 
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mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan 

karena dapat terjadi arus pendek terjadi konsleting kemudian 

muncul percikan api terus kebakaran.” 

 

Kerugian akibat dampak alat listrik yang tidak berkualitas dan 

berstandar tidak mungkin terjadi apabila pelaku usaha tidak 

memperdagangkan alat listrik tersebut. Memperdagangkan alat listrik 

yang belum berstandar sama saja menyediakan konsumen dengan alat 

listrik yang dapat merugikan nyawa konsumen. Konsumen yang awam 

dan kurangnya pendidikan konsumen menjadi sasaran hangat pelaku 

usaha dalam mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 

Peneliti melakukan wawancara dengan 10 konsumen alat listrik 

di Kota Surakarta. Pada hari Selasa, 14 Juni 2016 dengan pertanyaan 

mengenai apakah konsumen mengetahui dampak akibat menggunakan 

alat listrik yang belum berlogo SNI dan apa alasannya. Berdasarkan 

pertanyaan di atas, beliau menjawab : 

Tabel 4.5 Dampak alat listrik tidak berlogo SNI dan alasannya 

NO 
IDENTIT

AS (inisial) 

Dampak Alat 

Listrik 
Akibat Alat Listrik Tidak ber SNI 

BELUM 

TAHU 

SUDAH 

TAHU 

BELUM 

TAHU 

SUDAH TAHU 

1 I Y 
 Sudah 

Tahu 

 cepet rusak dan kualitas 

kurang bagus 

2 R D 
 Sudah 

Tahu 

 barang kurang berkualitas 

dan cepat rusak 

3 I N 
 Sudah 

Tahu 

 
Kebakaran 

4 M 
 Sudah 

Tahu 

 
Kebakaran 

5 N H 
 Sudah 

Tahu 

 yang sudah berSNI lebih 

aman 

6 M 

 
Sudah 

Tahu 

 belum terjamin 

kualitasnya akan mudah 

rusak 
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7 K S 
 Sudah 

Tahu 

 cepet rusak dan dapat 

terjadi kebakaran. 

8 I 
 Sudah 

Tahu 

 
Cepat rusak 

9 N 
 Sudah 

Tahu 

 
Kebakaran 

10 Z 
 Sudah 

Tahu 

 
Kebakaran 

Sumber : Diolah dari wawancara langsung kepada 10 konsumen Alat Listrik 

di Kota Surakarta 

Hasil wawancara Peneliti di atas dari 10 konsumen 100% 

konsumen sudah mengetahui bahaya yang disebabkan adanya alat 

listrik yang tidak berstandar SNI dan berkualitas dengan alasan yang 

berbeda-beda yaitu dengan alasan kebakaran, belum terjamin 

kualitasnya akan mudah rusak, kualitas kurang bagus. Berbagai alasan 

tersebut anehnya konsumen masih banyak yang tetap mengkonsumsi 

alat listrik yang tidak berstandar dan berkualitas karena konsumen 

belum mengalami sendiri dampak tersebut. 

Konsumen yang Peneliti wawancarai kebanyakan sudah mengerti 

akan dampak yang diakibatkan dari alat listrik yang belum berstandar 

SNI. Pada hari Selasa, 14 Juni 2016, Peneliti kembali menanyakan 

alasan mereka masih mengkonsumsi alat listrik yang tidak berstandar. 

Tabel 4.6 Alasan konsumen masih mengkonsmsi alat listrik yang 

tidak berstandar SNI 

NO IDENTITAS Membeli SNI/Tidak  Alasan  

1 I Y 
Memakai SNI Nantinya dipakai sendiri 

yang pasti berkualitas  

2 R D 
Memilih yang murah 

dan berkualitas 

Lebih menghemat isi 

kantong 

3 I N Memilih SNI Terjamin keamanannya 

4 M 
Membeli yang SNI Karena lebih terjamin 

keamanannya 
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5 N H 

Memakai yang 

belum berstandar 

SNI 

Karena kemampuan daya 

beli konsumen  

6 M 
Memilih yang belum 

ber SNI 
Karena kondisi keuangan 

7 K S 
Memilih yang SNI terjamin keamanan dan 

barang tahan lama 

8 I 

Membeli yang SNI 

tetapi kadang-

kadang membeli 

sesuai isi kantong 

Selagi masih ada barang 

yang tidak berlogo SNI 

yang lebih murah kalau 

baru kepepet tetap 

membeli yang tidak SNI 

9 N 

Kadang - kadang 

membeli yang SNI/ 

kadang tidak  

Karena anak kos kalau isi 

kantong mendukung 

membeli yang SNI kalau 

menipis yang tidak SNI 

10 Z 
membeli yang harga 

murah tidak SNI 

Menyesuaikan dengan isi 

kantong 

Sumber : Diolah dari wawancara langsung kepada 10 konsumen alat 

listrik di Kota Surakarta 

Hasil wawancara Peneliti di atas dari 10 konsumen baru 4 yang 

membeli alat listrik yang SNI dengan beragam alasan dan 6 yang 

masih menggunakan alat listrik yang tidak berkualitas dan berSNI 

dengan alasan beragam yaitu yang harganya murah terjangkau dengan 

isi kantong dengan alasan selagi masih ada barangnya dan didukung 

dengan perekonomian. Hasil wawancara tersebut masih banyak 

konsumen yang meremehkan mengenai pentingnya alat listrik yang 

berstandar. 

Peneliti melakukan waawancara kepada 10 konsumen yang ada 

di Kota Surakarta. Pada hari, Senin 16 Mei 2016 mengenai 

pengetahuannya adanya aturan SNI, dan aturan wajib SNI, konsumen 

menjawab  
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 Tabel 4.7 Pemahaman Konsumen Mengenai Aturan SNIdan wajib 

SNI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : olah dari wawancara langsung dengan 10  konsumen alat 

listrik 

Data di atas Peneliti melakukan Penelitian kepada 10 konsumen 

yang ada di kota Surakarta 100 % konsumen tidak mengetahui adanya 

aturan SNI dan wajib SNI untuk alat listrik. Ketidaktahuan konsumen 

mengenai aturan mengenai wajib SNI dan apa saja yang diwajibkan 

dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai aturan yang ada walaupun 

adanya asas fictie hukum yang semua orang dianggap mengetahui 

peraturan yang diundangkan tetapi seharusnya ada sosialisasi 

menyeluruh yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.  

Lahirnya Undang - undang Perlindungan Konsumen, 

memberikan harapan yang positif bagi konsumen terutama dengan 

diaturnya berbagai ketentuan yang menyangkut perlindungan 

konsumen antara lain, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku 

usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab 

pelaku usaha. Perlindungan konsumen menjadi hal yang penting 

NO IDENTITAS 
Aturan SNI 

BELUM TAHU SUDAH TAHU 

1. I Y Belum Tahu  

2. R D Belum Tahu  

3. I N Belum Tahu  

4. M Belum Tahu  

5. N Belum Tahu  

6. I W Belum Tahu  

7. M Belum Tahu  

8. K S Belum Tahu  

9. N Belum Tahu  

10. Z Belum Tahu  
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karena mencakup kebutuhan hidup orang banyak, sedangkan para 

pelaku usaha yang ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya 

tidak ingin mengalami kerugian apabila produknya tidak terjual.  

 

Gambar 3 Hasil observasi mengenai hak sebagai konsumen. Foto 

Peneliti dengan Bapak Indra selaku pembeli / konsumen alat 

listrik di Kota Surakarta. Pada hari Selasa, 14 Juni 2016. Lokasi 

Jalan Wera weri Nomor 17 Kelurahan Sriwedari Kecamatan 

Laweyan. 

Peneliti melakukan wawancara konsumen kepada Bapak Indra. 

Pada hari Selasa, 14 Juni 2016 dengan pertanyaan mengenai hak 

sebagai konsumen. Berdasarkan pertanyaan di atas, beliau menjawab : 

“Menurut Pak Indra saya kurang mengetahui mengenai hak saya 

sebagai konsumen. “ 

 

Konsumen yang Peneliti wawancarai banyak yang belum 

mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang diatur 

dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5. Hak 

konsumen banyak yang tidak dipenuhi pelaku usaha seperti halnya 

konsumen tidak diberikan informasi yang benar tetapi menyesatkan 

konsumen mengenai kualitas barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsinya. Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam 

memperdagangkan barang dan/ atau jasa masih banyak yang 
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melanggar kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7 seperti tidak 

memberikan informasi yang benar dan tidak menjamin mutu barang 

dan/atau jasa dan masih banyak yang tidak mau bertanggung jawab 

atas kerugian konsumen yang mengkonsumsi barang yang 

diperdagangkannya.  

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha alat listrik 

Ibu Yani. Pada hari Selasa, 14 Juni 2016 dalam memperjual belikan 

alat listrik apakah memberikan informasi secara benar sesuai. Beliau 

menjawab,  

“Menurut Ibu Yani pegawai Bapak Boby mengatakan bahwa 

saya dalam melayani konsumen yang membeli di toko ini tidak 

pernah menyarankan tetapi mengambilkan sesuai dengan pilihan 

konsumen, karena saya juga tidak begitu mengetahui membeli 

alat listrik itu fungsinya untuk apa.”  

 

                     

Gambar 4 Hasil Observasi Pelayanan dalam memperdagangkan 

alat listrik. Foto Peneliti dengan Ibu Yani selaku pedagang/pelaku 

usaha alat listrik di Kota Surakarta. Pada hari Selasa, 14 Juni 

2016. Lokasi Jalan Wera weri Nomor 17 Kelurahan Sriwedari 

Kecamatan Laweyan.  

Hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Yani di atas pelaku usaha 

tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha yaitu dengan 
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memberikan informasi yang benar mengenai kondisi atau mutu barang. 

Hak konsumen pun belum terpenuhi. 

Tanggung Jawab pelaku usaha merupakan suatu keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu sehingga bertanggung jawab diartikan 

sebagai keadaan dimana pelaku usaha/ pedagang wajib menanggung 

segala sesuatunya serta menanggung segala akibat dari perbuatannya. 

Pelaku usaha dalam melakukan jual beli harus menanggung segala 

resiko barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. 

                        

Gambar 5 Tanggung Jawab dalam memperdagangkan alat listrik. 

Foto Peneliti dengan Bapak Afif selaku pedagang / pelaku usaha 

alat listrik di Kota Surakarta. Pada hari Senin, 20 Juni 2016. 

Lokasi di dusun Nanasan 

Peneliti menanyakan dengan Bapak Afif, selaku pedagang/ 

pelaku usaha/ produsen alat listrik di Kota Surakarta, Pada hari Senin, 

20 Juni 2016 dengan pertanyaan tanggung jawab pelaku usaha dalam 
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menjual alat listrik yang tidak berlogo SNI. Berdasarkan pertanyaan di 

atas, beliau menjawab : 

“apabila ada konsumen yang membeli di toko saya tiba-tiba 

komplain padahal membeli barang yang kualitas terjamin seperti 

lampu, sebelum membicarakan tanggung jawab saya mengatakan 

apabila sekarang orang membeli barang untung-untungan, 

membeli barang yang bagus saja kadang kurang berkualitas, dan 

sebaliknya barang yang kualitas buruk itu kualitasnya buruk juga. 

Saya tidak wajib menggantikan kerugian yang dialami konsumen 

karena bisa saja lampu rusak itu karena sebab pembeli sendiri. 

 

Peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang pelanggaran 

dalam memmberikan tanggung jawab produk pelaku usaha dengan 

menanyakan kepada Bapak Purwanto selaku Staff Pengawasan dan 

Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota 

Surakarta.  

“Menurut Bapak Purwanto selaku Staff Pengawasan dan 

Perlindungan Konsumen apabila ada pelanggaran produk yang 

dilakukan pelaku usaha hal pertama yang dilakukan adalah 

proses pembinaan mengenai alat listrik yang diwajibkan SNI 

tetapi tidak menutup kemungkinan apabila pelaku usaha 

melakukan pelanggaran lagi izin usaha dagang dicabut dan 

dikenakan sanksi yang berlaku.” 

 

Pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawabnya kepada 

konsumen yang dirugikan atas produk yang diperdagangkan yang tidak 

mampu menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi, serta memberikan informasi yang jujur dan jelas 

kepada konsumen atas setiap produk yang diproduksi dan 

diedarkannya. Hal tersebut masuk dalam teori pertanggung jawaban 

produk.  
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3.1.4. Penyelesaian terhadap Pelanggaran Hukum mengenai  Peraturan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) alat listrik 

Negara Indonesia adalah negara yang tunduk dengan hukum, karena 

hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang 

berwenang yang berisikan perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku 

manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. 

Indonesia masyarakat harus tunduk dengan adanya hukum karena dengan 

adanya hukumlah pelanggaran dapat dicegah supaya tidak terjadi kekacauan 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum yang mengatur pasti disitu 

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Pelanggaran sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan 

warga masyarakat khususnya Indonesia terhadap peraturan-peraturan Negara, 

karena hukum oleh Negara dimuatkan dalam peraturan-peraturan.  

Pelanggaran yang terjadi di Indonesia setiap tahun semakin meningkat 

karena lemahnya akan sanksi yang diatur oleh Negara. Pelanggaran terjadi 

karena pihak yang mencari keuntungan dengan modal kecil dengan 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya, seperti halnya pelaku usaha / 

pedagang yang memperdagangkan alat-alat listrik yang tidak berstandar SNI 

ke pasaran.  

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hery Prayitno selaku 

pedagang alat listrik. Pada hari Selasa, 14 Juni 2016. Menanyakan Mengenai 

Alasan Pedagang/pelaku usaha masih memperdagangkan alat listrik yang 

tidak ber SNI. Berdasarkan pertanyaan di atas, Beliau menjawab :  
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“saya masih menjual alat-alat listrik yang tidak berSNI karena masih di 

sekitar pedesaan ekonominya dapat dikatakan menengah kebawah dan 

sedikit mengabaikan mengenai alat listrik SNI. Dengan daya beli 

konsumen yang masih mencari alat listrik yang belum berSNI 

menjadikan saya masih menyediakan alat listrik yang tidak berlogo 

SNI.” 

 

Kesadaran konsumen yang lemah dikarenakan kurangnya pendidikan 

konsumen masih banyak konsumen yang tidak mengetahui mengenai Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan pentingnya alat listrik SNI. Pemerintah 

memberlakukan wajib SNI dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Ketentuan mengenai 

standardisasi industri, disebutkan juga setiap orang di larang membubuhkan 

tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau jasa industri yang tidak 

memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. 

Peraturan tersebut untuk melindungi konsumen dari bahaya yang diakibatkan. 

Setiap barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi 

teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku 

usaha atau pemilik barang dan/atau jasa industri wajib menarik barang 

dan/atau menghentikan kegiatan jasa industri.  

Penetapan pemberlakuan SNI dilakukan untuk keamanan, kesehatan, dan 

keselamatan manusia, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha 

yang sehat, peningkatan daya saing, dan/atau peningkatan efisiensi serta 

kinerja industri. Salah satu industri yang menerapkan SNI wajib adalah 

industri alat listrik. Pemberlakuan SNI wajib untuk mengurangi beredarnya 

barang yang tidak SNI dan dapat dicegah masuknya barang impor bermutu 

rendah yang mendistribusi dalam negeri karena berharga rendah. 
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Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Purwanto selaku Staff 

Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Pada hari Selasa, 14 Juni 2016 

mengenai prosedur importir dalam mengedarkan barang di Indonesia. Beliau 

menjawab,  

 “Banyaknya alat listrik yang beredar dari produk asing yang masih 

belum SNI seharusnya importir yang mendatangkan barang tersebut 

harus mendaftarkan alat listrik ke Lembaga Sertifikat Produk supaya 

supaya mendapatkan logo SNI. Barulah alat listrik tersebut dapat 

diedarkan.” 

 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi peredaran barang 

yang dilakukan setelah adanya peraturan SNI dan wajib SNI bagi alat listrik. 

Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 29 

mengenai pembinaan dan pengawasan. Dinas yang berwenang dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan standarisasi mutu produk barang yang 

beredar adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dalam melakukan pencegahan akan kerugian yang dialami 

konsumen terkait barang yang beredar tidak berstandar dan berkualitas dengan 

melakukan pembinaan dan pengawasan terutama kaitannya dengan standar 

mutu /SNI. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Staff 

Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Surakarta. Pada hari 

Senin, 16 Mei 2016 wewenang yang dilakukan Dinas Perindustrian dan 

Perdagang kota Surakarta. Bapak Purwanto menjawab,  

“wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan yaitu memberikan sosialisasi terkait standar 

mutu / SNI alat listrik, dengan tujuan melindungi konsumen dari 

kecurangan yang dilami.” 
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Gambar 6 Prosedur melakukan Pembinaan dan Pengawasan barang 

yang beredar. Foto tim sebelum melakukan pembinaan dan pengawasan 

perlindungan konsumen barang beredar Standar Nasional Indonesia 

(SNI). Pada hari Senin, 16 Mei 2016. Lokasi Jalan Yosodipuro Nomor 

164 Surakarta. 

 

Peneliti menanyakan dengan Bapak Purwanto, selaku Staff pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Surakarta. Pada hari Senin, 16 

Mei 2016. Prosedur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terutama 

standar kualitas barang/SNI. Bapak Purwanto menjawab,  

Tabel 4.8 Prosedur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 

melakukan Pembinaan dan Pengawasan ke Lapangan  

Prosedur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan 

Pembinaan dan Pengawasan SNI 

1. Sebelum membuat Surat Keputusan dari pihak disperindag membuat 

permohonan personil dulu seperti di  

a. Polresta selaku penegak hukum 

b. Satpol PP : penegak perda 

c. Humas dan protokol : dokumentasi 

2. Setelah dapat balasan surat dari pengajuan personil yang dikirm 

disperindag  

3. Membuat Surat Keputusan Tim Personil 

4. Membuat Surat tugas lapangan untuk pembinaan dan pengawasan 

khususnya SNI 

a. Bagunan 

b. Alat listrik 

c. Perabotan rumah tangga  

d. Helm dll 

5. Membuat Berita Acara Pemeriksaan SNI pada waktu dilapangan 

6. Tanda pengenal petugas dari instansi 
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7. Toko / lapangan/ perusahaan akan mengecek barang  

8. Aspek pengawasan disini berlaku untuk Standar mutu SNI tidak 

mendetail dan apabila mengenai meragukan wajib uji laboratorium 

9. Melihat barang-barang disana  

Misalkan ada temuan kabel/ lampu dan alat listrik yang sudah di 

wajibkan SNI belum ada label SNI menanyakan ke toko, barang 

darimana distributor siapa setelah itu memberikan informasi mengenai 

SNI kalau barang seperti ini tidak boleh dijual karena tidak ada label 

tidak ada SNI. Terkadang pedagangkan kebanyakan tidak tahu mengenai 

itu dan beralasan bahwa pedagang hanya menjual biasanya ada 

distributor menawarkan harganya murah kemudian dibeli. Disperindag 

melakukan sosialisasi kepada Pemilik toko langsung di tempat 

diberitahukan kepada pemilik toko alat listrik kalau yang wajib SNI harus 

ada SNInya. Kemudian kita sarankan untuk barang tersebut tidak dijual 

dikembalikan ke distributor, dari distributor untuk disuruh menggantinya 

dan pihak distributor harus mendaftarkan alat listrik tersebut yang belum 

berlogo SNI, untuk didaftarkan supaya layak untuk diedarkan. Terkadang 

ada pelaku usaha megeluhkan ridak diperbolehkan mengembalikan 

barang karena yang kalau mengambil barang kn harus lunas dan pihak 

distributor mengatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat 

dikembalikan. 

 Sumber : Diolah dari wawancara seksi dalam bidang Pembinaan dan 

Pengawasan SNI  

Peneliti menanyakan kepada Bapak Purwanto selaku Staff pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Surakarta. Pada hari Senin, 16 

Mei 2016 dengan pertanyaan mengenai siapa saja yang terlibat dalam 

pembinaan dan pengawasan terutama tentang standar kualitas barang /SNI. 

Bapak Purwanto menjawab, 

“yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan yang dilakukan rutin tiap ulang tetapi 

beda pengawasan yaitu pertama melibatkan Tim intern dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan  yaitu bidang pengawasan dan 

perlindungan konsumen selaku memberikan sosialisasi mengenai 

pembinaan dan pengawasan terutama mengenai SNI. Kedua melibatkan 

Polresta selaku penegak hukum, ketiga melibatkan Satuan Pamong Praja 

selaku Penegak Peraturan Daerah, dan keempat melibatkan Humas dan 

Protokol selaku dokumentasi dan liputan.” 

 

Pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai alat listrik wajib SNI, 

bahaya yang disebabkan dan pentingnya adanya SNI. Pasca setelah ada 
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kejadian apabila terjadi pengaduan terhadap alat listrik yang belum SNI yang 

mengakibatkan kerugianbisa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Surakarta, yang menangani keluhan serta aduan yang dilakukan 

konsumen, tetapi sejauh ini belum pernah ada pengaduan mengenai alat listrik 

yang belum SNI karena pelanggaran tergolong masih pelanggaran ringan. 

Peneliti menanyakan kepada Bapak Purwanto selaku Staff Pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. Pada hari Senin, 16 Mei 

2016 dengan pertanyaan mengenai jenis pengawasan yang dilakukan. Bapak 

Purwanto menjawab, 

“ pengawasan dilakukan ada dua sistem yeitu sistem pengawasan berkala 

merupakan pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam 

kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram terhadap alat-

alat listrik yang belum berlogo SNI, kedua sistem pengawasan khusus 

yaitu sistem pengawasan khusus dilakukan sewaktu-waktu didasarkan 

pada laporan pengaduan konsumen. Pengawasan juga meliputi preventif 

yaitu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan 

pembinaan terhadap pedagang alat listrik agar tidak memperjualbelaikan 

barang-barang yang tidak berlogo SNI dan Persuasif yaitu apabila 

dengan adanya pembinaan dan sosialisasi tersebut pedagang masih tetap 

memperdagangkan barang-barang yang tidak berlogo SNI pertama 

diberikan peringatan teguran berupa berita acara pemeriksaan tetapi 

apabila pedagang masih nekat terpaksa ihak yang berwenang melakukan 

penyitaan terhadap barang bahkan pencabutan izin usaha” 
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Gambar 7 Pada saat tim melakukan Pembinaa dan Pengawasan. Foto 

Peneliti dengan tim Pembinaan dan Pengawasan perlindungan 

Konsumen barang beredar Standar Nasional Indonesia (SNI). Peneliti 

ikut terjun langsung ke lapangan melakukan Pembinaan dan 

Pengawasan mengenai SNI alat listrik. Lokasi di Jalan Ronggowongso  

 

Dinas Perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan dan 

pengawasan langsung ke lapangan untuk mengetahui masih banyakkah alat 

listrik yang belum SNI diperdagangkan oleh pelaku usaha/pedagang. 

Peneliti menanyakan kepada Bapak Purwanto selaku Staff pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Surakarta. Pada hari Senin, 16 

Mei 2016 hasil temuan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dalam melakukan pengawasan alat listrik SNI. Bapak Purwanto menjawab, 
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Gambar 8 Temuan data barang yang beredar tidak berlogo SNI. Foto 

Peneliti dengan tim pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen 

barang beredar Standar Nasional Indonesia (SNI). Peneliti ikut terjun 

langsung ke lapangan melakukan pembinaan dan Pengawasan mengenai SNI 
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alat listrik. Inilah contoh temuan alat listrik yang tidak berlogo SNI yang 

seharusnya tidak diperdagangkan. 

 

Tabel 4.9 Temuan Alat listrik yang btidak berlogo SNI 

No. Tahun Jumlah Toko Jumlah Pelanggaran 

1. 2010 3 117 

2. 2012 12 184 

3. 2016 5 26 

Sumber : Diolah dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan 

pengawasan langsung ke lapangan 

Tabel di atas merupakan hasil pelanggaran yang dilakukan pelaku 

usaha dalam memperdagangkan alat-alat listrik yang belum memenuhi standar 

kualitas / SNI  dan dalam bungkusnya sudah berSNI tetapi barangnya tidak 

ada logo SNInya. Penemuan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dari tahun 2010 berjumlah 3 toko jumlah pelanggaran ada 117, 

kemudian 2 tahun setelah itu 2012 dengan 12 toko ditemukan 184 pelanggaran 

dan terakhir tahun 2016 dengan 5 toko alat listrik ditemukan 26 pelanggaran. 

Kesimpulannya  setiap tahunnya berkurang walaupun masih ada yang menjual 

alat listrik yang tidak berstandar SNI. 

Pelaku usaha dalam mendirikan usahanya seperti mendirikan bagunan/ 

toko tempat usaha diwajibkan mempunyai izin usaha. Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu 

surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki 

oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. SIUP ini berfungsi 

sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. 

Peneliti menanyakan dengan 10 pelaku usaha di Kota Surakarta. Pada 

hari selasa, 14 Juni 2016 dengan pertanyaan mengenai pelaku usaha memiliki 
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izin usaha pada saat mendirikan toko alat listrik tersebut. 10 pelaku usaha 

menjawab, 

Tabel 4.10 Daftar Pelaku Usaha yang memiliki Izin Usaha 

NO. 
Identitas 

(Inisial) 

Surat Izin Usaha Perdagangan 

Ada SIUP Tidak Ada SIUP 

1. A B  Tidak Ada SIUP 

2. B N  Tidak Ada SIUP 

3. A F Ada sudah lewat 

waktu 
 

4. M I Ada SIUP  

5. H P  Tidak Ada SIUP 

6. N I Ada SIUP  

7. B C Ada SIUP  

8. K S Ada SIUP  

9. Y A Ada SIUP  

10. Y H Ada SIUP  

Sumber : Diolah dari wawancara Peneliti terhadap 10 Pelaku Usaha 

Hasil wawancara Peneliti dengan 10 konsumen yang diwawancarai 

terdapat 6 pelaku usaha mempunyai izin usaha dan 4 pelaku usaha yang tidak 

mempunyai izin usaha walaupun demikian pelaku usaha ada yang tidak mau 

menunjukkan izin usahanya dengan alasan disimpan pemilik tokonya. Hasil 

observasi dan wawancara peneliti membuktikan masih ada pelaku usaha yang 

tidak mendaftarkan tokonya terlebih dahulu padahal izin usaha dagang itu 

wajib bagi semua pemilik usaha baik kecil, menengah dan besar.  

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di keluarkan oleh pemerintah 

daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha 

yang telah berbadan hukum. SIUP tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala 
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besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang 

dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. 

Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu 

perkembangan usaha di kemudian hari. 

Peneliti menanyakan kepada Bapak Purwanto selaku Staff Pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Surakarta. Pada hari Senin, 16 

Mei 2016 dengan pertanyaan  mengenai prosedur pembuatan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) Perorangan. Bapak Purwanto menjawab, 

Tabel 4.11 Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil 

Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagang Kecil 

1. Mengambil formulir pendaftaran/surat permohonan di Kantor 

Dinas Perdagangan 

 Anda sebagai pemilik perusahaan bisa datang langsung  ke Kantor Dinas 

Perdagangan atau Kantor Pelayanan Perizinan setempat. 

2. Formulir pendaftaran diisi dan ditandatangani 

 Formulir pendaftaran atau surat permohonan sudah disediakan oleh 

Kantor Dinas Perdagangan. Silakan Anda isi dengan benar dan  lengkap 

 Persyaratan :  

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha  

2. Fotocopy NPWP 

3. Surat keterangan domisili (SITU) 

4. Neraca Perusahaan kecil 

5. Foto penanggung jawab pemilik usaha dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 

lembar 

6. Izin lain terkait izin usaha yang dijalankan 

7. kemudian ditanda tangani di atas materai Rp6.000  

3. Membayar tarif pembuatan SIUP 

 Tarif pembuatan SIUP ini berbeda-beda untuk setiap 

kotamadya/kabupaten, dan diatur oleh Peraturan Daerah di masing-

masing wilayah. 

4. Pengambilan SIUP 



124 

 

 

 Waktu menunggu jadinya SIUP biasanya sekitar dua minggu. Nanti 

setelah SIUP Anda jadi, Anda akan dihubungi oleh petugas dan Anda 

bisa datang ke kantor tempat Anda mengurus SIUP tersebut untuk 

mengambilnya. 

Peneliti menanyakan kembali dengan Bapak Purwanto, selaku Staff 

Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. Pada hari 

Senin, 16 Mei 2016 dengan pertanyaan mengenai apakah tindakan yang 

dilakukan pada saat ada temuan barang yang tidak berlogo SNI. Berdasarkan 

pertanyaan di atas, beliau menjawab. 

“kami melakukan pengawasan SNI setiap satu bulan sekali tetapi 

berbeda barang ada yang SNI alat listrik, bahan bangunan, mainan anak, 

helm dll. Kami melakukan pengawasan dari toko satu ketoko yang lain. 

Kami melakukan pengecekan akan alat listrik yang belum SNI ketika 

ada temuan dilapangan yang tidak berSNI dilakukan pembinaan dan 

sosialisasi di tempat kepada pelaku usaha/penjual mengenai alat listrik 

yang wajib SNI apa saja, dampak yang diakibatkan apa saja karena 

kebanyakan orang awam belum mengetahuinya. Setelah diberikan 

pembinaan diberitahukan kepada pemilik toko alat listrik supaya 

mengembalikan kedistributor barang yang belum SNI karena jujur kalau 

kita disuruh mengejar yang distributor yang mengedarkan alat listrik 

yang belum SNI kesulitan dan pedagang menginformasikan ke 

distributor apabila barangnya ada yang tidak berlogo SNI kemudian 

menyuruh distributor mendaftarkan terlebih dahulu supaya diuji 

kelayakan dan kualitas barangnya. Apabila tidak boleh dikembalikan 

pihak pedagang tidak boleh memperdagangkan alat listrik yang belum 

SNI.” 

 

Peneliti menanyakan kembali dengan Bapak Purwanto, selaku Staff 

Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. Pada hari 

Senin, 16 Mei 2016 dengan pertanyaan bila dalam melakukan pengawasan 

SNI ada barang yang diragukan ke SNIannya. Berdasarkan pertanyaan di atas, 

beliau menjawab. 

“Apabila dalam melakukan pembinaan dan penngawasan  alat listrik ke 

toko alat listrik langsung ke lapangan menemukan yang meragukan 

kemudian barang yang dirasa diragukan kemudian dibeli barang untuk 

diuji ke Lspro hasil kira-kira 2 bulan hasil dikirimkan ke kita kalau 
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belum sesuai hasil laboratorium dikirim ke toko untuk bukti ke 

distributor barang yang dijual ke pedagang / toko yang udah SNI 

ternyata hasil laboratoriumnya menunjukkan belum SNI. Saran kita 

untuk dikembalikan ke distributor kemudian ada perbaikan sistem 

dagang jual beli mengujikan sudah SNI untuk mengujikan yang barang 

awal dan selanjutnya bahannya dikurangi tetapi kalau untuk mencari 

sertifikat SNI nantikan ada peninjauan berkala perubahan dicek sesuai 

lagi atau tidak, apabila tidak sesuai berarti ada kecurangan yang 

dilakukan pihak distributor/ produsen yang membuatnya.” 

 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dinas yang berwenang 

masih ada pelaku usaha yang tetap memperdagangkan alat listrik yang belum 

berstandar SNI dengan alasan masih banyak permintaan konsumen akan 

barang-barang yang kualitas bagus dan harga yang sesuai isi kantong. 

Konsumen yang dijadikan alasan sebenarnya apabila pelaku usaha tidak 

menyediakan barang yang tidak berstandar SNI mereka juga tidak akan 

membeli barang yang kurang berkualitas / yang tidak berstandar SNI. 

Peneliti menanyakan kepada 10 Pelaku usaha di sekitar Kota Surakarta 

pada hari Selasa, 14 Juni 2016 dengan pertanyaan mengenai taggapan pelaku 

usaha dalam adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. 10 Pelaku Usaha menjawab,  

Tabel 4.12 Tanggapan Pelaku Usaha 

No. IDENTITAS (inisial) TANGGAPAN 

1. A F 

Belum pernah ada pembinaan dan 

Pengawasan langsung dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, kurang 

efisien karena masih banyak orang awam 

yang belum mengetahui mengenai apa 

SNI, perbedaan SNI, penting SNI 

2. N I 

Belum pernah tokonya didatangi 

langsung dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan menurut saya kurang efisien 

karena belum menyeluruh. 

3. A B 
Menurut saya dengan adanya 

pengawasan dari Dinas Perindustrian dan 
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Perdagangan kurang efektif karena tidak 

mengontrol semua barang hanya dengan 

menggunakan sampel beberapa saja. 

Dinas hanya sekedar melihat saja. 

4. M I 

Saya tidak pernah tahu adanya instansi 

mengenai pembinaan dan pengawasan 

mengenai SNI. Saya tahu SNI dari sales 

yang megedarkan barang ditoko saya. 

5. H P 

Di toko saya belum pernah ada 

pengawasan yang dilakukan dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Menurut 

saya kurang efektif 

6. B N 

Tidak tahu mengenai adanya pengawasan 

langsung dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan karena selama ini belum 

pernah ada sidak langsung ke toko saya. 

7. B C Biasa saja dan kurang menyeluruh 

8. K S 

Kurang efisien tetapi saya merasa senang 

dengan adanya pengawasan ini 

setidaknya saya lebih mengerti barang 

yang belum berSNI tidak boleh 

diedarkan dan mengenai bahaya  

9. Y A 

Baru pertama kali ini dilakukan 

pembinaan dan pengawasan langsung. 

Adanya pengawasan SNI ini tidak 

masalah tapi menurut saya jangan 

dadakan seperti ini. 

10. Y H 

Kurang efisien karena tidak menyeluruh 

masih banyak pelaku usaha yang belum 

mengetahui tetapi saya senang dengan 

adanya pengawasan ini supaya lebih 

berhati-hati dan dapat memilih kualitas 

barang dengan melihat apakah barang 

tersebut sudah berlogo SNI atau belum. 

Sumber : Diolah dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Surakarta. Pada hari Selasa, 14 Juli 2016.  

Hasil wawancara kepada 10 pelaku usaha yang ada di kota Surakarta ada 

yang memberikan tanggapan baik ada yang tidak. Tanggapan 10 pelaku usaha 

ada yang mengatakan apabila pembinaan dan pengawasan seharusnya ada 

pemberitahuan tidak langsug dadakan supaya pelaku usaha bisa 

mempersiapkan, ada yang biasa aja menanggapinya dan ada yang senang 



127 

 

 

dengan adanya pembinaan dan pengawasan karena bisa lebih berhati-hati 

dalam mengambil barang yang akan diperdagangkan dan mengetahui 

pentingnya SNI sekaligus dampaknya.   

Peneliti menanyakan kepada Bapak Purwanto selaku Staff Pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Surakarta. Pada hari Selasa, 14 

Juni 2016 dengan pertanyaan mengenai kendala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dan tim pengawasan dalam melakukan pengawasan SNI alat 

listrik. Bapak Purwanto menjawab,  

“Kendala yang diperoleh saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

melakukan Pembinaan dan Pengawasan khususnya alat listrik. Pertama 

biasanya ditemuannya yang rata-rata kita sudah memberikan sosialisasi 

mengenai  barang-barang tidak boleh diperdagangkan karena belum 

berlogo SNI tetapi pedagang/ pelaku usaha tetap memperdagangkan 

kepada konsumen karena alasan mereka kadang-kadang dari pihak 

distributor/sales tidak boleh ditukarkan barang jadi datang kemudian 

dibayar dan tidak boleh ditukar ada tulisannya barang dibeli tidak dapat 

ditukarkan, kedua masyarakat konsumen mencari barang yang relatif 

ekonomis dan efisien” 

 

Peneliti menanyakan kepada Bapak Purwanto selaku Staff Pengawasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Surakarta. Pada hari Selasa, 14 

Juni 2016 dengan pertanyaan mengenai adanya pelaku usaha yang tetap 

memperdagangkan alat listrik yang tidak berlogo SNI. Berdasarkan 

pertanyaan di atas beliau menjawab, 

“setelah adanya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dan ketika ada temuan ataupun tidak dari pengawasan tersebut toko yang 

dilakukan pengawasan langsung diberikan berita acara. Apabila ada 

yang tidak berlogo SNI toko tersebut untuk mengembalikan kepada 

distributor tetapi kalau masih tetap memperdagangkan alat listrik yang 

tidak berlogo SNI lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum, 

peraturan daerah dan pengawasan seperti Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Satuan Pamong Praja, dan kepolisian mencabut izin usaha 

dan pelaku usaha diwajibkan mengganti kerugian merupakan sanksi 
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administrasi dan Sanksi pidana juga dapat dikenakan seperti kurungan 

dan denda paling banyak 2 Miliyar. Sanksi tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 60- 63.”  

 

  Tabel 4.13 Tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 

No. Tahun Jumlah Toko Jumlah Pelanggaran Katagori 

1. 2010 3 117 Ringan 

2. 2012 12 184 Ringan 

3. 2016 5 26 Ringan 

 Sumber : Olahan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan   

Temuan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih tergolong 

dalam pelanggaran ringan jadi tidak perlu masuk ke pengadilan ataupun luar 

pengadilan tetapi dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha agar tidak 

memperdagangkan alat listrik yang tidak berlogo SNI sudah dapat menyelesaikan 

masalah atau dengan cara modifikasi penyelesaian antara litigasi dan non litigasi 

dengan jalan ada orang yang dipercaya dan lebih berpengalaman dalam 

menyelesaikan masalah, dan itu atas kesepakatan bersama. 

4.2. PEMBAHASAN  

4.2.1  Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Alat Listrik di Kota Surakarta. 

Alat listrik merupakan benda yang dapat digunakan untuk melakukan 

sesuatu yang dapat berfungsi jika menggunakan listrik sebagai sumber 

energinya yang saat ini dijadikan sebagai kebutuhan pokok. Setiap manusia 

pasti membutuhkan adanya alat listrik karena listrik sangat membantu dalam 

kehidupannya. Alat Listrik merupakan salah satu yang harus diperhatikan 
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karena meskipun sekarang menjadi kebutuhan pokok setiap manusia tidak 

dipungkiri pasti dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen.  

Konsumen yang melakukan transaksi jual beli produk alat listrik yang 

kurang standar dan tidak berkualitas akan dirugikan oleh pelaku usaha yang 

melakukan kecurangan dalam memperdagangkan alat listrik. Kerugian tidak 

semata-mata terjadi begitu saja pasti ada alasan terjadinya kerugian tersebut. 

Kerugian disebabkan masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan alat 

listrik yang tidak berstandar dan berkualitas. Perkembangan yang semakin 

maju tidak dipungkiri banyak produsen yang nakal tanpa memikirkan standar 

yang terpenting dalam menjual produk laris dan mendapatkan keuntungan 

sebanyak-banyaknya. 

Pelaku usaha yang tidak jera menjual alat listrik yang belum berkualitas 

maka pemerintah kemudian membuat peraturan mengenai Standar Nasional 

Indonesia (SNI). Peraturan ini digunakan sebagai patokan kualitas barang 

yang akan digunakan supaya menghindari adanya kerugian yang dialami 

apalagi listrik yang dampaknya membahayakan nyawa orang lain jadi 

diwajibkan untuk alat listrik berstandar SNI.  

Standarisasi sebagai langkah awal dapat mengurangi beredarnya barang-

barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan 

kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 

sekaligus dapat dicegah masuknya barang impor bermutu rendah yang 

mendistribusi dalam negeri karena berharga rendah. Peredaran alat listrik yang 
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belum berlogo SNI dapat dicegah dengan adanya standarisasi produk untuk 

alat listrik demi keaman konsumen. 

Alat listrik yang diperdagangkan oleh pelaku usaha harus memenuhi 

standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Pemerintah 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standarisasi Nasional. Tujuan adanya Standarisasi Nasional ada di Pasal 3 

yaitu 

1. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga 

kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, 

kesehatan maupan pelestarian fungsi lingkungan hidup 

2. membantu kelancaran perdagangan 

3. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.  

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 

2000 tentang Standarisasi Nasional belum terlaksanakan karena konsumen 

masih banyak yang tidak terlindungi keselamatan, keamanan dan 

kesehatannya. Pelaku usaha masih memperdagangkan alat-alat listrik yang 

tidak berstandar SNI. Alat listrik menjadi kebutuhan primer untuk manusia 

dalam melaksanakan aktivitasnya. Standarisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai langkah mengurangi beredarnya barang-barang yang tidak 

bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, 

keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus 
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dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang 

mendistribusi pada dalam negeri karena berharga rendah.  

Barang impor masih banyak yang beredar dipasaran karena dianggap 

konsumen harganya lebih terjangkau dan tidak memenuhi Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Pembubuhan tanda SNI dan Tanda Keselamatan Bab III Pemeriksaan 

kesesuaian produk Pasal 5 karena seharusnya barang impor yang tidak 

mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan 

dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian 

produk dan importir mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga 

sertifikat produk dengan tembusan kepada Direktur Jendral dengan 

melampirkan pengenal. 

Alat listrik diberlakukan wajib SNI karena bahaya seperti kebakaran 

yang bisa mengakibatkan cacat fisik bahkan kematian kepada orang lain. 

Wajib SNI diterapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan tanda SNI dan 

Tanda Keselamatan. Alat listrik yang belum berlogo SNI diwajibkan  

memberikan sertifikat produk seperti yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan 

Menteri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

1. untuk dapat dibubuhi tanda SNI, peralatan tenaga listrik harus memenuhi 

ketentuan yang dipersyaratkan dalam SNI wajib, yang dinyatakan dengan 

sertifikat produk sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri; 
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2. untuk dapat dibubuhi tanda keselamatan, pemanfaatan tenaga listrik harus 

memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam SNI wajib, yang 

dinyatakan dengan sertifikat produk sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Menteri; 

3. sertifikat Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diterbitkan oleh lembaga sertifikat produk yang telah diakreditasikan oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan dapat penugasan dari Direktur 

Jendral; 

4. sertifikat produk berlaku selama 3 tiga tahun dan dapat diperpanjang. 

Wajib SNI alat listrik diterapkan dalam Alat listrik yang diwajibkan SNI 

adalah alat listrik hampir semuanya tetapi lebih condong kepada alat listrik 

yang pokok sering digunakan oleh konsumen dan berperan penting dalam 

aktivitas. Alat listrik yang diwajibkan SNI seperti kotak kontak dan tusuk 

kontak yang diatur dalam kotak kontak dan tusuk kontak yang dikeluarkan 

oleh Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor 012 Tahun 

2007, kabel listrik diberlakukan SNI yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri 

Perindustrian No. 84/M-IND/PER/10/2014, saklar pemberlakuan SNI 04-

8203.1-2006 atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor : 

010 Tahun 2007, dan dengan perkembangan lampu yang semakin pesat 

pemerintah memberlakukan SNI wajib yang dikeluarkan oleh Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 

422/MPP/Kep/5/2002 mengenai perubahan atas keputusan menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 337/MPP/Kep/11/2011 tentang 
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penerapan secara wajib SNI lampu swaballas untuk pelayanan pencahayaan 

umum dengan persyaratan keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya). 

 Produk aman bagi alat listrik penting untuk menghindari kerugian bagi 

konsumen yang mengkonsumsinya. Pemberlakuan SNI wajib diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional Pasal 6 dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis 

oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi 

kegiatan dan peredaran produk (regulator). Kegiatan dan produk yang tidak 

memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Pemberlakuan SNI wajib perlu 

dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak yaitu 

menghambat persaingan yang sehat, menghambat inovasi, dan menghambat 

perkembangan UKM. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi SNI wajib, pelaku 

usaha yang sudah memperoleh sertifikat produk atau tanda SNI dilarang 

memproduksi dan mengedarkan barang/atau jasa yang tidak memenuhi SNI. 

SNI dikenakan sama, baik untuk produksi dalam negeri maupun impor; dan 

barang dan/atau jasa impor yang SNI-nya diberlakukan wajib harus dilengkapi 

sertifikat. 
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Gambar 9 Pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur Standar 

Nasional Indonesia. Peneliti dengan Bapak Purwanto selaku Staff 

Pengawasan dan Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. Lokasi di Jalan Yosodipuro No 164 Surakarta.  

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Bapak Purwanto Staff 

Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mengenai penerapan undang-

undang. Bapak Purwanto menjawab,  

“dalam kenyataannya Penerapan peraturan Standar Nasional, Tata Cara 

Pembubuhan SNI dan Tanda Keselamatan dan Wajib SNI bagi alat 

listrik belum optimal di terapan di Indonesia karena personil kami dari 

tim hanya terbatas. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tahun 

ketahun berkurang tetapi Pelaku usaha masih saja memperdagangkan 

alat listrik yang belum berstandar SNI seperti yang ditetapkan 

pemerintah, masih banyak impor bermutu rendah yang mendistribusi 

pada dalam negeri karena berharga rendah tanpa didaftarkan produknya 

ke Lembaga Sertifikat Produk (LSPro). Konsumen dan pelaku usaha 

masih banyak yang tidak mengerti akan wajib SNI yang diberlakukan 

bagi alat listrik karena untuk menghindari bahaya yang diakibatkan. 

Temukan pada saat pengawasan oleh dinas yang berwenang di Kota 

Surakarta  kabel yang tidak SNI dan kabel yang stok lama. Kabel yang 

tidak SNI dapat mengakibatkan kebakaran karena terjadinya hubungan 

arus pendek listrik. Hubungan arus pendek dapat terjadi akibat produk 

kabel instalasi untuk masyarakat tidak sesuai dengan SNI dan digunakan 

tidak sesuai dengan tegangan akhirnya kabel menjadi panas. Salah satu 

ciri kabel yang memenuhi standar yaitu terdapat tanda SNI di lapisan 

kabel tersebut. Kabel listrik yang diedarkan yang telah memenuhi 

standar memiliki umur ekonomi mencapai 25-30 tahun dan ada 
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persyaratan lain yang telah diatur SNI yang dikeluarkan oleh Peraturan 

Menteri Perindustrian No. 84/M-IND/PER/10/2014. “ 

 

Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 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. Konsumen alat listrik 

disini dimaksudkan pembeli alat listrik yang pemakai tepat digunakan dalam 

menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari 

transaksi jual beli, alat listrik sebagai produk sudah berkonotasi barang 

dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat sudah harus tersedia di pasaran, 

untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain tetapi tidak untuk 

diperdagangkan dan ditegaskan hanya konsumen akhir seperti yang 

disebutkan konsumen meurut AZ Nasution. 

                              

Gambar 10 Belum terpenuhinya hak konsumen. Peneliti mewawancarai 

ibu R.D di  lokasi Laweyan.  
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Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan ibu R.D hasil 

observasi sekaligus wawancara mengenai hak konsumen di Kota Surakarta, 

beliau menjawab 

 “belum terpenuhinya hak konsumen terhadap alat listrik yang 

berkualitas dan sudah berstandar SNI sesuai ketentuan pemerintah. 

Kenyataannya di kota Surakarta masih banyak alat listrik yang belum 

berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 

SNI yang beredar di toko-toko alat listrik. Akibat alat listrik tersebut 

dapat merugikan konsumen karena dampak alat listrik seperti 

kebakaran. Pelayanan juga belum memberikan informasi yang benar.”  

 

Hak Konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  antara lain :  

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengosumsi barang 

dan/atau jasa. 

Hasil observasi dan wawancara Peneliti dalam kenyataannya masih banyak 

produk yang belum memenuhi standar kualitas pemerintah yang masih dijual 

dipasaran seperti alat listrik yang sudah diwajibkan berlogo SNI tapi masih 

banyak pelaku usaha/pembeli yang tetap menjual dengan alasan masih banyak 

konsumen yang membeli alat listrik dengan harga yang murah tetapi dalam 

kenyataannya apabila pelaku usaha tidak menyediakan barang yang tidak 

berkualitas konsumen juga tidak akan memilihnya. 

2. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

Hasil observasi dan wawancara peneliti dalam kenyataannya masih banyak 

pelaku usaha/ pedagang yang tidak memberikan saran/ informasi terhadap 

barang dan/atau jasa yang mereka beli mengenai kualitas barang dan/atau jasa 

tetapi sekedar mengambilkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

pembeli/ kosumen pada saat membeli.  
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3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. 

Hasil observasi dan wawancara peneliti dalam kenyataannya informasi yang 

diberikan di televisi mengenai SNI yang marak di iklankan dalam 

kenyataannya masih banyak alat listrik yang dijual dipasaran yang belum 

berlogo SNI dan kualitasnya masih rendah. 

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

digunakan.  

Hasil observasi dan wawancara Peneliti dalam kenyataannya masih banyak 

keluhan konsumen yang tidak didengar oleh pelaku usaha/ penjual karena 

barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

Hasil observasi dan wawancara Peneliti dalam kenyataannya konsumen masih 

tidak mengerti kalau mereka mempunyai hak apabila keluhan yang tidak 

ditanggapi bisa sampai ke meja persidangan. Konsumen/ pembeli masih 

banyak yang berfikiran tidak mau ribet dan pajang urusan kalau tidak boleh 

diganti ya apa boleh buat harus membeli kembali. Sikap konsumen/ pembeli 

yang demikian menjadikan pelaku usaha/ produsen tidak jera untuk tetap 

menjual alat listrik yang kualitasnya dibawah standar yang dapat 

mengakibatkan dampak kerugian bagi konsumen/pembeli dan bahkan orang 

lain. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

Hasil observasi dan wawancara peneliti dalam kenyataannya memang masih 

banyak konsumen/pembeli yang tidak tahu menau mengenai hak-hak yang 

mereka miliki karena sebagai orang awam hanya sebatas membeli dan mereka 
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tidak tahu apabila hak-hak mereka diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Konsumen/ pembeli patut mendapatkan pembinaan pendidikan 

konsumen dari dinas yang berwenang supaya konsumen lebih mengerti 

mengenai hak-haknya supaya dapat terhindar dari  pelaku usaha yang akan 

melakukan kecurangan. 

7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang dterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya.  

Hasil observasi dan wawancara peneliti dalam kenyataannya masih banyak 

konsumen yang lagi-lagi tidak tahu menahu mengenai haknya mendapatkan 

ganti kerugian apabila barang yang telah dibelinya kemudian rusak, karena 

ditoko-toko kadang ada tulisan apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat 

dikembalikan. Tulisan tersebut konsumen pernah mencoba komplain tapi ada 

sebagian pelaku usaha/produsen yang bersikukuh tidak mau menganti karena 

alasan seperti yang dituliskan apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat 

dikembalikan.  

8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.  

 Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dalam 

wilayah Kota Surakarta yang menjadi ruang lingkup penelitian sekaligus 

menjadi objek penelitian belum terpenuhi haknya sebagai konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan banyak pedagang yang meremehkan hak-hak konsumen, 

tidak memberikan  informasi yang sebagaimana mestinya, tidak memberikan 

kesempatan konsumen untuk mengeluhkan barang yang dikonsumsi dan juga 

masih banyak pelaku usaha/ produsen yang tidak mau mengganti apabila ada 

kerusakan barang yang dikonsumsi oleh konsumen mengenai penjualan alat 



139 

 

 

listrik yang belum berstandar SNI dan jauh dari standar kualitas pemerintah 

yang dapat merugikan konsumen.  

Hal ini dapat mengurangi hak pembeli sebagai konsumen, karena yang 

seharusnya mendapatkan informasi yang jujur dan benar dan mendapatkan 

barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas yang standar pemerintah atau 

yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) ini sebaliknya 

konsumen yang tidak berhati-hati, cermat dan teliti membeli barang dan/atau 

jasa akan mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibawah standar yang dapat 

merugikan konsumen itu sendiri walaupun tidak dipungkiri masih banyak 

konsumen yang membeli alat listrik yang harganya relatif lebih murah karena 

diantara mereka masih banyak juga yang tidak mengerti akan dampak yang 

disebabkan maka dari itu mereka mengesampingkan kualitas barang dan/atau 

jasa lebih memperhatiakan harga yang relatif lebih murah. 

Konsumen mempunyai haknya sebagai konsumen yang sangat banyak 

dirugikan oleh pelaku usaha/pedagang. Pelaku usaha disini juga di atur dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 3 yaitu pelaku usaha alat 

listrik di Kota Surakarta merupakan pelaku usaha yang tidak berbadan hukum 

yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia dan melakukan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku 

usaha mempunyai beberapa kewajiban yang harus diberikan kepada 

konsumen/ pembeli yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :  

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.  
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2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan 

perbaikan dan pemeliharaan. 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  

 

              
Gambar 11 Pelaku usaha tidak memberikan informasi barang dan/atau jasa. 

Pada hari, Senin 22 Juni 2016. Lokasi di Banjarsari. 

Hasil observasi dan wawancara Peneliti dalam kenyataannya pelaku 

usaha/pedagang masih banyak yang beritikad tidak baik, dibuktikan dengan 

tidak memberikan informasi yang benar melayani dengan sesuka hati tetapi 

malahan menyesatkan, tidak memberikan kesempatan konsumen untuk 

mengeluhkan barang yang dikonsumsi dan juga masih banyak pelaku usaha/ 

produsen yang tidak mau mengganti apabila ada kerusakan barang yang 

dikonsumsi dan tidak bisa menjamin mutu barang dan/atau jasa oleh 
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konsumen mengenai penjualan alat listrik yang belum berlogo SNI dan jauh 

dari standar kualitas pemerintah yang dapat merugikan konsumen. Padahal hal 

tersebut jelas-jelas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang berisi mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha. 

Kenyataannya memang banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui akan 

kewajibannya sebagai pelaku usaha/produsen yang kebanyakan mereka 

mengerti hanya sekedar melayani apabila ada orang yang membeli dan 

mengambilkan barang sesuai dengan keinginan.  

Aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan 

pelaku usaha mampu menjalin kenyamanan dalam berinteraksi jual beli, 

konsumen mendapatkan hak sebagaimana mestinya mendapatkan informasi 

yang benar, barang yang berkualitas supaya mendapatkan keamanan, 

kenyamanan serta keselamatan dari barang yang dibelinya bukan sebaliknya. 

Pelaku usaha juga dapat memberikan kewajiban untuk memberikan pelayanan 

yang seharusnya diberikan kepada konsumen supaya pelaku usaha 

mendapatkan hak untuk menerima pembayaran sebagaimana yang disepakati. 

Persaingan yang tidak sehat dan pelaku usaha/ produsen yang mencari 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya maka pentingnya perlindungan 

konsumen untuk melindungi hak-haknya. Kegiatan bisnis terdapat hubungan 

yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan 

pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, 

sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui 

pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. 
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Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen 

dapat dikatagorikan sebagai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha 

dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang di 

atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 17 dapat dibuktikan dengan pelaku usaha tidak memenuhi 

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan yaitu alat listrik yang sudah diwajibkan SNI 

oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.  

Perbuatan pelaku usaha yang masih mengedarkan alat listrik yang belum 

berlogo SNI termasuk perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 2 yang 

memberlakukan wajib SNI bagi alat listrik. Produk secara umum diartikan 

sebagai barang secara nyata dapat dilihat, dipegang (tangible goods), baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun, dalam kaitannya dengan 

masalah tanggung jawab produk (product liability), produk bukan hanya 

berupa tangible goods, tetapi juga termasuk bersifat intangible, seperti listrik, 

produk alami (misalnya makanan binatang piaraan dengan jenis binatang lain. 

Petanggung jawaban produk berkaitan juga dengan pelaku usaha yang 

memperdagangkan alat listrik karena merupakan tangible goods (nyata) ada 

dan berupa produk.  

Perbuatan yang dilarang pelaku usaha untuk memproduksi barang yang 

tidak sesuai dengan standar pemerintah dan termasuk perbuatan yang 



143 

 

 

melawan hukum maka perlu adanya prinsip tentang Tanggung jawab produk 

(product liability) diartikan sebagai tanggung jawab sebagai tanggung jawab 

atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk 

atau yang berkaitan dengan barang-baranng konsumsi. Disini pelaku usaha 

diwajibkan bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh konsumen 

yang menggunakan suatu produk yang diperdagangkan, diproduksi oleh 

konsumen. 

Analisis Peneliti Perlindungan konsumen di Kota Surakarta belum 

sepenuhnya tercapai dibidik dari kaca mata Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 2 yang memberlakukan 

wajib SNI bagi alat listrik karena dalam kenyataannya masih banyak pelaku 

usaha yang memperdagangkan alat listrik yang tidak Standar Nasional 

Indonesia (SNI) yang dapat mengakibatkan konsumen yang 

mengkonsumsinya seperti dapat mengakibatkan kebakaran. Penerapan 

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen 

belum maksimal tidak sesuai dengan harapan pemerintah karena konsumen 

tidak terpenuhi akan haknya yang diatur pada Pasal 4 Undang - Undang 

Perlindungan Konsumen yaitu konsumen tidak mendapatkan haknya atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan 

atau jasa karena pelaku usaha masih banyak yang memperdagangkan alat 

listrik yang tidak berlogo SNI dapat mengakibatkan kerugian, konsumen tidak 

mendapatkan haknya atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa karena masih banyaknya pelaku 
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usaha yang hanya melayani tanpa menyarankan dalam melaksanakan proses 

jual beli alat listrik, hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang 

yang digunakan karena dalam kenyataannya pelaku usaha acuh tak acuh tidak 

mau mendengarkan komplain konsumen. Pelaku usaha juga belum memenuhi 

kewajibannya dalam memperdagangkan alat listrik seperti yang diatur dalam 

Pasal 7 Undang - Undang Perlindungan Konsumen yaitu tidak memberikan 

informasi yang benar, tidak melayani konsumen secara benar dan jujur, tidak 

menjamin mutu barang dan/atau jasa dan pelaku usaha melanggar Pasal 8 (1) a 

yaitu tidak boleh memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha belum optimal dalam 

memberikan pertanggung jawaban seperti pada teori tanggung jawab produk 

yaitu memberikan tanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan oleh 

produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kenyataannya pelaku usaha 

acuh tak acuh tidak mau mempertanggung jawabkan atas produk yang tidak 

berlogo SNI.   

Perlindungan Konsumen harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

karena konsumen sebagai pemakai akhir akan merasa dirugikan atas barang 

yang tidak berkualitas dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Undang - Undang Perlindungan konsumen diharapkan dapat 

melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan pelaku usaha dalam 

mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, menjamin konsumen dari 
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kepastian hukum dan memberikan manfaat yang adil bagi konsumen dan 

pelaku usaha itu sendiri.    

4.2.2. Penyelesaian terhadap Pelanggaran Hukum mengenai  Peraturan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) alat listrik Kota Surakarta 

Indonesia adalah teladan dalam hal toleransi dan pembauran, karena 

perbedaan adalah kekayaan bangsa. Indonesia harus bisa menggenggam dunia, 

pendidikan yang baik menjadi kuncinya dan menjadi tanggung jawab 

bersama. Indonesia adalah negara yang makmur di atas ekonomi kerakyatan, 

bukan ekonomi yang dikuasai segelintir orang. Negara harus hadir ditengah-

tengah masyarakat Indonesia tidak hanya memerintah, tetapi juga melindungi 

dan melayani. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tersebut kita dapat 

menjelaskan bahwa pentingnya Standar Nasional Indonesia (SNI). Pentingnya 

SNI sebagai pelindung masyarakat dan melindungi produksi dalam negeri. 

SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 

2000. 

SNI merupakan acuan bagi industri atau perusahaan untuk memproduksi 

hasil usahanya. Standar dalam usaha produksi biasanya terdapat di produk 

barang – barang berupa lambang SNI dan Kode Lembaga Sertifikat Produk 

(LsPro). Produk – produk tersebut kemudian dijual ke berbagai pasar di 

Indonesia. Produk – produk yang dijual di Kota Surakarta dalam 

kenyataannya belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah 

mengatur alat listrik menjadi wajib SNI untuk mengurangi bahaya yang 

disebabkan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
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Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda 

Keselmatan. Aturan tersebut kemudian dispesifikasikan kembali dalam alat-

alat listrik yang diwajibkan seperti kabel, saklar, tusuk kontak, kotak kontak, 

dan lampu swaballas. Hal ini dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan 

produk – produk luar negeri karena barang – barang dari luar negeri bebas 

masuk ke Indonesia dan harganya relatif murah.  

Hasil observasi dan wawancara Peneliti dalam kenyataannnya masih 

banyak pelaku usaha yang memperdagangkan alat listrik yang tidak berlogo 

SNI. Alat listrik yang tidak berlogo SNI dapat mengakibatkan kerugian bagi 

konsumen yang mengkonsumsinya. Pelaku usaha masih banyak yang tidak 

mengetahui apa saja yang diwajibkan SNI, tidak tahu mengenai aturan wajib 

SNI dan masih banyak permintaan konsumen mengenai alat listrik yang 

harganya terjangkau. Pelaku usaha masih memperdagangkan alat listrik yang 

tidak SNI walaupun bahayanya mampu merugikan konsumen bahkan orang 

lain. Konsumen akan mempunyai pandangan dalam memilih produk berSNI 

baik di toko besar maupun toko kecil. 

Hasil observasi dan wawancara Peneliti konsumen masih relatif banyak 

yang melakukan pemilihan barang – barang baik di toko besar dan di toko 

kecil di Kota Surakarta yang memilih produk asal murah, asal bisa dipakai, 

tapi tidak pernah peduli terhadap tingkat kualitas, keamanan produk, dan 

pengaruh produk bagi lingkungan sekitar. Hal itu dikarenakan kebiasaan dan 

tingkat perekonomian di kota Surakarta masih relatif rendah ditambah dengan 

kurangnya pendidikan dan pembinaan oleh dinas yang berwenang. Konsumen 
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masih banyak yang tidak tahu menahu mengenai membedakan SNI yang asli 

dan yang palsu.  Pelaku usaha sendiri juga masih menyediakan sehingga 

konsumen memilih yang tidak berlogo SNI dan yang harganya lebih 

ekonomis. 

Produk impor yang masuk ke Indonesia yang menjadi daya saing produk  

dalam negeri masih banyak yang tidak memenuhi aturan pemerintah yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda 

Keselamatan Pasal 4. Hasil observasi dan wawancara Peneliti dalam 

kenyataanya memang masih banyak temuan di kota Surakarta produk impor 

yang dijual dipasaran dengan mudah yang sangat mempengaruhi 

perkembangan pedagangan Indonesia karena barang impor harganya relatif 

lebih murah dan lebih diminati konsumen. Produk impor banyak yang 

melanggar peraturan pemerintah karena belum di daftarkan dan tidak ada 

sertifikat SNInya. Produk impor seharusnya didaftarkan terlebih dahulu 

seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda 

Keselamatan Pasal 4 yaitu untuk mendapatkan sertifikat produk 

1. produsen atau importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

lembaga sertifikat produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

dengan tembusan kepada Direktur Jendral dengan melampirkan dokumen 

persyaratan seperti Akta Pendirian Perusahaan, Izin Perindustrian, Nomor 
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Pokok Wajib Pajak Perusahaan, Nama produk, tipe/jenis dan spesifikasi 

teknis produk, dan Tanda bukti pendaftaran merek.  

2. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan laporan 

hasil uji jenis serta hasil asesmen sistem mutu pabrik, lembaga sertifikat 

produk menerbitkan sertifikat produk dengan menggunakan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri.  

3. Setelah mendapatkan sertifikat produuk barulah produk impor dapat 

diedarkan diwilayah Indonesia.  

                         

Gambar 12 Pembinaan dan Pengawasa Alat Listrik oleh tim barang   

beredar yang tidak berstandar SNI. Pada hari Senin, 22 Juni 2016. 

Lokasi di Laweyan. 

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan di Kota Surakarta dimaksudkan untuk mengurangi pelaku usaha 

yang mengedarkan alat listrik yang tidak berlogo SNI dalam rangka 

mendukung penerapan SNI wajib bagi alat listrik sekaligus mendorong 

industri dalam negeri untuk dapat berkembang dan menghasilkan produk yang 

berdaya tinggi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan 

tanda SNI dan Tanda Keselmatan dan lebih dikususkan lagi pada alat listrik 

yang wajib SNI seperti kotak kontak dan tusuk kontak yang diatur dalam 
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kotak kontak dan tusuk kontak yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri dan 

Energi Sumber Daya Mineral Nomor 012 Tahun 2007, kabel listrik 

diberlakukan SNI yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Perindustrian No. 

84/M-IND/PER/10/2014, saklar pemberlakuan SNI 04-8203.1-2006 atas 

peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor : 010 Tahun 2007, 

dan perkembangan lampu yang semakin pesat pemerintah memberlakukan 

SNI wajib yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor : 422/MPP/Kep/5/2002 mengenai perubahan atas 

keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 

337/MPP/Kep/11/2011 tentang penerapan secara wajib SNI lampu swaballas 

untuk pelayanan pencahayaan umum dengan persyaratan keselamatan (SNI 

04-6504-2001 dan Revisinya). 

Dari hasil data temuan dan wawancara yang Peneliti peroleh 

kenyatannya masih banyak ditemukan alat listrik yang tidak berlogo SNI yang 

dapat merugikan konsumen yang mengkonsumsinya seperti kebakaran. 

Pembinaan dan pengawasan langsung dilapangan dilakukan atas dasar  

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan 

dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen,  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang pembaharuan 

peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang 

dalam pengawasan,  
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3. Peraturan Menteri Perdagangan No.19/M.Dag/PER/5/2009 tentang 

pendaftaran petunjuk penggunaan manual dan kartu jaminan/ garansi 

purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika, 

4. Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-Dag/PER/5/2009 tentang 

ketentuan tata cara pengawasa barang dan/atau jasa, Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 14/M-Dag/PER/3/2007 tentang Standardisasi jasa 

bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

wajib terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, 

5. Peraturan Menteri Perdagangan NO. 22/M-Dag/PER/5/2010 tentang 

perubahan atas peraturan menteri perdagangan No.62/M-

Dag/PER/12/2009 tentang kewajiban pencantuman label pada barang, 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen memberikan 

pedoman dan wewenang kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Surakarta untuk melakukan pengawasan terhadap produk barang 

dan/atau jasa yang beredar di Indonesia , termasuk tata cara pengawasan 

produk yang beredar. 

Pengawasan dilakakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung 

jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan alat listrik. 

Melaksanakan pengawasan dibuatlah petunjuk teknis pengawasan alat listrik 

di kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan tanda SNI dan 

Tanda Keselmatan dengan tujuan terciptanya kesamaan persepsi tata cara 
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pembubuhan SNI dan pengawsan dilapangan, terlindunginya konsumen baik 

dari pasar dalam negeri dari produk alat listrik yang tidak memenuhi 

perundangan yang berlaku.  

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh dinas yang berwenang 

memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha, konsumen bahkan sales yang 

ada dilapangan pada saat pengawasan. Sosialisasi meliputi pemberitahuan 

mengenai wajib SNI bagi alat listrik, pentingnya SNI dikonsumsi konsumen, 

membedakan alat listrik yang tidak berlogo SNI dan tidak berlogo SNI dan 

dampak yang diakibatkan dari produk alat listrik yang tidak berlogo SNI. 

Pembinaan dan pengawasan dilakukan tidak hanya oleh Dinas Perlindungan 

dan Perdagangan tetapi ada partisipasi dari Satuan Pamong Praja sebagai 

penegak Peraturan Daerah, Polresta sebagai penegak hukum dan humas 

protokol sebagai liputan sekaligus dokumentasi. 

Hasil observasi dan wawancara Peneliti dengan Bapak Purwanto selaku 

Staff Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Pembinaan dan Pengawasan 

dilakukan setiap bulan sekali tetapi berbeda-beda jenisnya yaitu pembinaan 

dan pengawasan SNI alat listrik, SNI helm, SNI bangunan, SNI alat elektronik 

dll. Pembinaan dan pengawasan ada dua macam yaitu  

1. pengawasan intern dan  

pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan dan perlindungan 

konsumen. 

2. pengawasan tim luar/ ekstern.  
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Pengawasan tim luar/ ekstern dilakukan tim luar melalui SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) seperti halnya Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Polresta, Satuan Pamong Praja, Humas dan Protokol.   

Pembinaan dan pengawasan ada 2 sistem yaitu  

1. pengawasan berkala 

Sistem pengawasan berkala merupakan pengawasan barang dan/atau jasa 

yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara 

terprogram  

2. pengawasan khusus 

pengawasan khusus merupakan dilakukan sewaktu-waktu didasarkan pada 

laporan pengaduan konsumen. 

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan harus memenuhi prosedur yang ditetapkan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangangan membuat Surat Keputusan membuat permohonan 

personil dulu kepada polresta, Satuan Pamong Praja dan humas protokol 

setelah ada balasan surat dari pengajuan personil yang dikirim ke Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan kemudian membuat Surat Keputusan tim 

personil dilanjutkan membuat surat tugas lapangan untuk pembinaan dan 

pengawasan mengenai SNI alat listrik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

membuat Berita Acara Pemeriksaan SNI pada waktu dilapangan. Pada saat 

pembinaan dan pengawasan harus membawa tanda pengenal petugas dari 

instansi tertentu.  
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Pembinaan dan pengawasan diatur dalam Pasal 29 dan 30 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Pengawasan barang merupakan serangkaian 

kegiatan yang diawali dengan pengamatan kasat mata, pengujian penelitian 

dan survei terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar guna 

memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa. Kesesuaian memenuhi standar 

mutu produksi, pencantuman label, klausul baku, penjualan, pengiklanan dan 

pelayanan purna jual. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dilakukan setiap tahun dan di toko-toko yang 

berbeda. Pembinaan dan pengawasan itu dilakukan tanpa adanya 

pemberitahuan sebelumnya. 

Cara Pembinaan dan pengawasan dilakukan langsung ke tempat toko 

yang dituju kemudian petugas melakukan pemeriksaan mengenai barang-

barang yang tidak berlogo SNI. Petugas menjelaskan kedatangannya ke toko 

tersebut. Setelah ada temuan alat listrik yang tidak ber SNI pelaku usaha 

bahkan konsumen yang berada di toko tersebut diberikan sosialisasi mengenai 

alat listrik yang tidak SNI itu dilarang dikonsumsi bahkan diperjualbelikan. 

Sosialisasi juga meliputi apa sebenarnya SNI, pentingnya SNI, aturan SNI, 

dampak SNI dan bagaimana cara membedakan alat listrik yang SNI/ tidak dan 

SNI palsu. Setelah petugas memberikan pembinaan dan pengawasan dan 

petugas menemukan alat listrik yang tidak SNI dan diragukan SNInya petugas 

memberikan Berita Acara Pemeriksaan yang ditujukan kepada pemilik toko 

sekaligus memberikan himbauan kepada pelaku usaha supaya barang yang 

ditemukan yang belum ber logo SNI untuk tidak diperjualbelikan dan 
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dikembalikan ke distributor. Distributor supaya mendaftarkan SNI terlebih 

dahulu ke Lembaga Sertifikat Produk (LSPro). Barang yang diragukan 

SNInya kemudian akan di beli oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

kemudian di Uji laboratorium ke Bandung untuk membuktikan apakah alat 

listrik tersebut benar-banar SNI/ palsu dan apa hanya tempelan. Hasil dari 

pengujian apabila terbukti SNI palsu hasil tersebut akan dikirim Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan ke toko dan prosedurnya sama seperti yang 

tidak SNI harus dikembalikan ke distributor dan distributor diwajibkan 

mendaftarkan terlebih dahulu alat listrik supaya boleh diedarkan dan 

dikonsumsi oleh konsumen.  

Hasil observasi dan wawancara Peneliti dengan 10 pelaku usaha yang 

ada di wilayah Kota Surakarta dalam menanggapi pembinaan dan pengawasan 

yang dilakukan oleh dinas yang berwenang ada yang kaget dan ada yang 

senang karena pedagang/pelaku usaha dapat mengetahui mengenai apa saja 

yang diwajibkan SNI, pentingnya SNI dan dampak dari SNI dan perlunya 

kehati-hatian untuk pelaku usaha dan konsumen sendiri dalam mengkonsumsi 

serta memperdagangkan alat listrik.  

Tabel 4.14 Temuan data Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kota 

Surakarta 

No. Tahun Jumlah Toko Jumlah Pelanggaran Katagori 

1. 2010 3 117 Ringan 

2. 2012 12 184 Sedang 

3. 2016 5 26 Sedang 

Kota Surakarta dengan adanya pembinaan dan Pengawasan dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan semakin tahun semakin berkurang tetapi 
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kurang efisien karena tidak menyeluruh hanya acak saja, karena memang 

sangat banyak toko yang ada diwilayah Surakarta dan personil yang terbatas 

dalam pengawasan. Hasil temuan pelanggaran pada tahun 2010 oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan serta polresta, satuan pamong praja, humas 

protokol yang dilakukan ditoko-toko daerah Surakarta dari 3 toko ada 117 alat 

listrik yang belum SNI dan dalam bungkusnya sudah ber SNI tetapi barangnya 

tidak ada tanda SNI. Pada Tahun 2012 dari 12 toko ditemukan 184 

pelanggaran, dan tahun 2006 semakin sedikit dari 5 toko yang dilakukan 

pembinaan dan pengawasan hasil yang ditemukan hanyalah 26. Temuan 

tersebut masih tergolong pelanggaran ringan karena belum kejenjang 

pengadilan dan sanksi  

Hasil temuan di atas kebanyakan yang ditemukan dengan indikasi belum 

berSNI, SNI yang diragukan, dan bungkus sudah SNI tetapi barangnya tidak 

berlogo SNI tersebut kebanyakan seperti saklar, tusuk kontak, kotak kontak, 

lampu dan kabel. Alat listrik yang diindikasikan tersebut apabila masih 

diedarkan akan merugikan kepentingan konsumen bahkan orang lain. Alat 

listrik yang tidak SNI bahayanya sangat besar bahkan bisa menimbulkan 

akibat arus pendek kemudian terjadi konsleting mengeluarkan percikan api 

dan akhirnya kebakaran yang mampu mengancam nyawa manusia. 

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih 

ditemukan toko alat listrik yang tidak mempunyai izin usaha. Setiap pelaku 

usaha yang melakukan usaha di wilayah negara Indonesia baik berbadan 

hukum maupun tidak berbadan hukum diwajibkan dalam membuat surat izin 
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1.Diberikan surat berita acara 

2.  Surat Teguran Tertulis 

2.  

3.Penghentian sementara sebagian atas seluruh kegiatan 

usaha 

4. Himbauan dan masuk ke dalam Pelanggaran administrasi 

usaha sebagai alat bukti pengesahan dari usaha dagang yang akan dilakukan. 

Surat izin usaha perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala 

besar saja melainkan usaha kecil dan menegah agar usaha yang dilakukan 

mendapat pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk 

menghindari terjadinya masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha 

di kemudian hari. Pelaku usaha yang tidak mempunyai izin usaha dinas 

Perindustrian dan Perdagangan tidak langsung menutup usahanya tetapi 

memberikan sosialisasi untuk mendaftarkan usahannya terlebih dahulu 

sehingga pelaku usaha mempunyai izin usaha, izin gangguan dan tanda daftar 

perusahaan.  

Temuan yang di temukan dinas yang berwenang akan alat listrik yang 

tidak berstandar SNI masih banyak pelaku usaha masih tetap 

memperdagangkan padahal dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

sudah memberikan sosialisasi terhadap toko alat listrik tersebut. Apabila 

pelaku usaha setelah adanya sosialisasi dan himbauan masih tetap 

memperdagangkan alat listrik yang terindikasi tidak SNI langkah yang 

dilakukan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta  

Bagan 4 Skema penyelesaian Sengketa  

Temuan alat listik yang tidak SNI  
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1. apabila ditemukan alat listrik yang tidak berstandar SNI yang dilakukan 

diberikan surat berita acara 

2.  surat teguran tertulis dan apabila masih diabaikan 

3. langkah ketiga dilakukan penghentian sementara sebagian atau seluruh 

kegiatan usahannya. Apabila masih nekat juga memperdagangkan langkah 

ke empat yang dilakukan dari dinas yang berwenang melakukan 

pembekuan izin usaha atau pencabuatan izin usaha. 

4. Langkah keempat yang dilakukan dinas Perindustrian dan Perdagangan 

mengenai pelaku usaha yang masih tetap mengedarkan barang yang 

terindikasi tidak SNI akan diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar wajib memenuhi standar, 

pencantuman label,klausul baku, pelayanan purna jual, cara menjual 

dan/atau pengiklanan. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 

2000 tentang Standardisasi Nasional terdapat akibat hukum atas alat listrik 

yang tidak berlogo SNI terkait terhadap pihak produsen yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana.  

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional mengatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan pada 

produsen yang melanggar ketentuan standar, diantarannya Pasal 24 

mengatakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan 

sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan 

izin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran. (3) Sanksi pencabutan 

sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga 
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sertifikasi produk. Sanksi pencabutan izin usaha dan atau penarikan barang 

dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau 

Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional, dikatakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang 

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa mengacu pada sanksi yang 

dikenakan disesuaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.  

Peneliti dari observasi dan wawancara lapangan dengan Bapak Purwanto 

Selaku Staff Pengawasan dan Perlindungan Konsumen sampai saat ini belum 

pernah terjadi aduan sampai ketahap empat digolongkan masih tahap yang 

ringan dan masih seputar temuan barang. Pelanggaran ini tidak harus 

diselesaikan dengan jalur litigasi atau nonlitigasi tetapi bisa dengan pelaku 

usaha diberikan pembinaan berupa sosialisasi untuk tidak memperdagangkan 

alat listrik yang tidak berlogo SNI termasuk dalam penyelesaian modifikasi 

sengketa. 

Analisis Peneliti tentang Penyelesaian terhadap Pelanggaran Hukum 

mengenai aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) Alat Listrik masih belum 

optimal karena masih belum optimal karena dalam Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 2 yang 

memberlakukan wajib SNI bagi alat listrik karena dalam kenyataannya masih 

banyak pelaku usaha yang memperdagangkan alat listrik yang tidak berlogo 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Walaupun pelanggaran ini tergolong masih 

ringan tetapi dapat mengakibatkan kerugian bagi  konsumen yang 
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mengkonsumsinya. Pelanggaran ini dapat diselesaikan tidak harus dengan 

jalur litigasi dan atau non litigasi tetapi dapat diselesaikan dengan cara 

diberikan pembinaan sosialisasi kepada pelaku usaha supaya tidak 

memperdagangkan alat listrik yang tidak berlogo SNI termasuk dalam teori 

modifikasi sengketa. Pengaduan masyarakat dapat mempermudah dinas yang 

berwenang mengurangi temuan alat listrik yang tidak berlogo SNI karena 

tidak dipungkiri apabila mengandalkan dinas yang terkait tidak akan bisa 

optimal karena terjangkaunya Sumber Daya Manusia (SDM) 
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BAB V  

PENUTUP  

5.1.  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan 

Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Alat Listrik di Kota 

Surakarta maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :  

1. Perlindungan Konsumen tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) 

Alat Listrik di Kota Surakarta belum optimal karena Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 2 yang 

memberlakukan wajib SNI bagi alat listrik belum diterapkan dalam 

kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan alat 

listrik yang tidak berlogo Standar Nasional Indonesia (SNI), Penerapan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan 

Konsumen belum maksimal karena konsumen tidak terpenuhi akan 

haknya yang diatur pada Pasal 4 dari segi tanggung jawab pelaku 

usaha belum memenuhi teori tanggung jawab produk karena pelaku 

usaha masih banyak yang tidak mengganti kerugian atas produk yang 

diperdagangkan.  

2. Penyelesaian terhadap Pelanggaran Hukum mengenai aturan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) Alat Listrik masih belum optimal dalam 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 

2005 Pasal 2 yang memberlakukan wajib SNI bagi alat listrik karena 

dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang 
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memperdagangkan alat listrik yang tidak berlogo Standar Nasional 

Indonesia (SNI). Walaupun pelanggaran ini tergolong masih ringan 

tetapi dapat mengakibatkan kerugian bagi  konsumen yang 

mengkonsumsinya. Pelanggaran ini dapat diselesaikan tidak harus 

dengan jalur litigasi dan/atau non litigasi tetapi dapat diselesaikan 

dengan cara diberikan pembinaan sosialisasi secara preventif kepada 

pelaku usaha supaya tidak memperdagangkan alat listrik yang tidak 

berlogo SNI termasuk dalam teori modifikasi sengketa. 

5.2. SARAN 

1. Saran untuk konsumen 

 Konsumen sebaiknya dalam membeli alat listrik lebih memperhatikan 

unsur kehati-hatian dan teliti supaya dapat memilih yang berlogo SNI 

yang sudah terjamin kualitas dan dapat memberikan keamanan, 

keselamatan dan kesehatan dalam mengkonsumsi. 

2.  Saran untuk pelaku usaha dan penjual 

 Pelaku usaha dan penjual untuk tidak memproduksi serta menjual alat 

listrik yang tidak berlogo Standar Nasional Indonesia (SNI) hal ini 

dapat mengakibatan kerugian seperti kebakaran karena tidak adanya 

keamanan. Pelaku usaha dan penjual untuk memberikan tanggung 

jawab atas segala resiko yang diakibatkan oleh penjualan alat listrik 

yang tidak berlogo SNI. 
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3. Saran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota Surakarta 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota Surakarta sudah cukup 

baik dalam menjalankan tugasnya akan tetapi untuk lebih 

mengoptimalkan lagi penerapan aturan yang memberlakukan SNI 

wajib bagi alat listrik supaya tidak ada lagi alat listrik yang tidak 

berlogo SNI beredar dipasaran. 
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