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MOTTO

اط ِل اِ َّ َٰٓل اَنْ تَ ُك ْى َن
ِ َٰيٰٓاَ ُّي َها الَّ ِذ ْي َه ٰا َمىُ ْىا ََل تَأْ ُكلُ ْٰٓىا اَ ْم َىالَ ُك ْم بَ ْيىَ ُك ْم بِا ْلب
ّ ٰ َّارةً ۗ اِن
ض ِّم ْى ُك ْم ۗ َو ََل تَ ْقتُلُ ْٰٓىا
َ ّللاَ َك
َ تِ َج
ٍ ان بِ ُك ْم َر ِح ْي ًما عَهْ ت ََزا
ّ ٰ َّس ُك ْم ۗ اِن
ان بِ ُك ْم َر ِح ْي ًما
َ ّللاَ َك
َ ُاَ ْوف
Terjemahan:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.. (Q. S. An-Nisa:
29)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun
1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara
garis besar uraiannya sebagai berikut:
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Ketentuan ini tidak diperlakuakan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti dengan kata sandang „al‛ serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.
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ABSTRAK
Penegakan hukum yang dilakukan Polres Kuala Tungkal dalam Implementasinya
terhadap Efektivitas Penerapan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan Barang Bekas Ilegal di Kuala Tungkal. Sejauh ini
pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang barang bekas ilegal di Kuala
Tungkal ini belum efektif, penegakan hukum terhadap pedagang barang bekas
impor hanya berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian
dan Perdagangan hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat yang dialami
oleh pihak aparat penegak hukum di Polres Kuala Tungkal. Tujuan penelitian ini
adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bagaimana efektivitas
penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal dalam peraturan perundangan
di Indonesia, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penegakan
Hukum Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Kuala Tungkal dan 3) Untuk
mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penghambat Penegakan Hukum Praktik
Jual Beli Barang Bekas Ilegal Di Kuala Tungkal. Skripsi ini menggunakan
pendekatan kualitatif Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data melalui
penelitian terdahulu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil
penelitian, terkait Penegakan hukum terhadap pedagang jual beli barang bekas di
Kuala Tungkal sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang barang
bekas ilegal oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kuala Tungkal
tanpa melakukan penindaklanjutan terhadap pedagang barang bekas tersebut. Hal
ini juga dilatarbelakangi karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negei Sipil
(PPNS), sehingga putusnya koordinasi terhadap aparat penegak hukum antar
pihak Kepolisian Polres Kuala Tungkal dengan Pihak Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sehingga tidak adanya laporan terhadap pihak kepolisian akan
perdagangan barang bekas impor tersebut.
Kata Kunci: Efektivitas, Penerapan, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun
2014.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman di era milienial saat ini khususnya dalam ranah
pembangunan nasional di tahun 2021 saat ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan
bagi masyarakat secara merata baik secara materiil maupun spiritual tanpa melihat
kedudukan sosial dan tingkat kehidupan seseorang dalam dunia usaha ataupun
perdagangan.
Dengan perkembangan zaman pada era milenial terkait pembangunan serta
perkembangan perekonomian mempengaruhi kemajuan yang terjadi pada bidang
teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan. Hal ini mengakibatkan timbulnya
berbagai permasalahan mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian
dan bidang perdagangan nasional, selain itu globalisasi dan perdagangan bebas yang
didukung oleh berbagai kemajuan teknologi, informatika, telekomunikasi telah
memperluas ruang gerak transaksi perekonomian baik produksi dalam negeri maupun
luar negeri. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, bahkan
konsumen berada di tingkatan paling bawah yang dijadikan objek untuk mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya.
Allah SWT juga tidak melarang umat muslim dalam mencari rezeki melalui jualbeli. Hal ini termaktub dalam firman Allah QS Al Baqarah ayat 198:
ليْس عل ْي ُك ْن جُناح أ ْن تبْت ُغوا فضْ ًل ه ْن ربِّ ُك ْن
Artinya: "... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu." (QS Al Baqarah: 198)

Az. Nasution menjelaskan konsekuensi dari upaya menyusun rancangan
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang sekarang sudah diberlakukan
dapat disebut sebagai membangun tata Hukum Konsumen secara tersendiri yang berada
di dalam sistem Hukum Indonesia.1
Saat ini perlindungan konsumen suatu hal yang “cukup marak” dalam dunia
peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun “dengungan” mengenai perlunya
peraturan perundang-undangan yang komprehesif bagi konsumen tersebut sudah
digaungkan sejak lama. Praktik monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen
telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi
para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Tidak adanya alternatif yang dapat
1

Nurmadjito, “Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas”, (Mandar Maju,
Bandung, 2000), hlm. 13.
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diambil oleh konsemen telah menjadi suatu “rahasia umum” dalam dunia industri atau
usaha di Indonesia.
Ketidakmampuan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat
merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usah berlindung dibalik
standar contract atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
(antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalu berbagai informasi “semu” yang
diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
Berkaitan dengan hal-hal diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum
dari kemungkinan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang
melindungi konsumen dari kerugian yang timbul karena pemakaian atau mengonsumsi
suatu produk, serta pengawasan yang ketat agar agar peraturan-peraturan itu dipatuhi
dan dilaksanakan.
Kita tahu bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait
lingkup pengaturan perdagangan meliputi:
a. Perdagangan Dalam Negeri;
b. Perdagangan Luar Negeri;
c. Perdagangan Perbatasan;
d. Standarisasi;
e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
f. Perlindungan dan pengamanan Perdagangan;
g. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
h. Pengembangan Ekspor;
i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;
J. Sistem Informasi Perdagangan;
k. Tugas dan Wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
l. Komite Perdagangan Nasional;
m. Pengasawan, dan
n. Penyidikan.
Pelaku Usaha apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan Pasal 1 Ayat 14 mengatur tentang setiap orang perseorangan
warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan Berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.
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Apabila kita cermati terkait Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan
hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting
dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk
menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik
ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat
yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dalam konteksnya, impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam
perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar Negara berdasarkan
kesepakatan bersama. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri
yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan
penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama.2

Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3 “pelaku usaha adalah setiap orang
perorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia,baik sendiri
maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang
ekonomi.3

Apabila kita cermati terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam hal pelaku usaha mempunyai pemahaman dan penafsiran yang sama
berkenaan dengan pelaku usaha.
Dalam hal efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal yang saat ini kita tahu
sangat banyak beredar di Indonesia pada saat ini khususnya dalam ruang lingkup
wilayah Kuala Tungkal Provinsi Jambi telah diterapkan dengan baik? Tentu hal ini
menjadi menarik untuk dikaji terkait dengan legal standing yang berlaku saat ini.
Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratanpersyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka
bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak
seseorang.
Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi
kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga hal
tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu. Demikian
2

Adrian Sutedi, “Aspek Hukum Kepabeanan”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 24.
Sri Rejeki Hartono, “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era
Perdagangan Bebas,” Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung, Mandar Maju, 2000), hlm. 36.
3
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untuk objek jual beli harus dalam kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen tidak
kecewa atau merasa dirugikan.
Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan semakin
berkembangnya zaman jual beli juga dilakukan antar Negara, contohnya seperti
Indonesia dan Negara-Negara lain di sekitarnya, dimana kegiatan ini dinamakan impor
dan ekspor.
Kegiatan impor dan ekspor biasanya diawasi langsung oleh Pemerintah, agar
barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk
diperjual belikan menurut Undang-Undang. Proses impor umumnya adalah tindakan
memasukan barang atau komoditas dari Negara lain kedalam negeri. Impor barang
secara besar biasanya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim
atau penerima.
Hukum sudah mengatur tentang perlindungan konsumen yang tertuang dalam
beberapa literatur tetapi terkadang hanya menjadi “pelengkap”. Padahal setiap orang
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret,
artinya hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, meskipun dunia ini runtuh, hukum
harus ditegakkan (fiat Justitia et pereat mundus).4
Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus mengenai perlindungan konsumen
dapat dilaksanakan melalu jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar
pengadilan), karena di dalam peraturan perundang-undangan terdapat mengenai
perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh
undang-undang tersebut. Fungsi undang-undang perlindungan konsumen (UUPK)
adalah untuk dijadikan landasan hukum bagi pemerintah dalam meningkatkan
perlindungan konsumen agar para pelaku usaha tidak melakukan kecurangan atau
penipuan terhadap konsumen.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang
efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal, hasil penelitian ini nantinya akan
penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul:
“Efektivitas Penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Barang Bekas Ilegal”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah
yang akan dibahas di dalam proposal skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal Di Kuala Tungkal?

4

Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (suatu pengantar”), (Yogyakarta, Liberty,
1989), hlm.134.
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2. Bagaimana Penegakan Hukum Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Kuala Tungkal?
3. Apa Faktor Penghambat Penegakan Hukum Praktik Jual Beli Barang Bekas Ilegal Di
Kuala Tungkal?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bagaimana efektivitas penerapan
Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
terhadap jual beli barang bekas ilegal Di Kuala Tungkal.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penegakan Hukum Praktik Jual
Beli Barang Bekas Di Kuala Tungkal.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penghambat Penegakan Hukum
Praktik Jual Beli Barang Bekas Ilegal Di Kuala Tungkal.
2. Macam Penelitian
Secara Teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu.
Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu ynag diteliti dari segi teoritis.
Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat
teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan
untuk peneliatan penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali. Namun dapat
juga memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian.
Secara praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecah masalah
tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari
satu subjek. Contohnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topic skripsi
serupa, civitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek
disesuaikan dengan penelitian sebagai berikut:
a. untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum pada umumnya
dalam hal ini khususnya mengenai proses efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli
barang bekas ilegal dalam peraturan perundangan di Indonesia.
b. sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum pidana secara
nasional, khususnya mengenai Penegakan Hukum Praktik Jual Beli Barang Bekas
Di Kuala Tungkal.
c. Untuk menambah wawasan dan pemikiran dalam rangka untuk mengetahui dan
menganalisis Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas
illegal yang belum terbukti sebagai hasil tindak pidana penyelundupan dalam
peraturan perundangan di Indonesia

24

D. Kerangka Konseptual
Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus
diketahui lebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih
kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis
menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai
berikut:
a. Efektivitas
Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum,dibicarakan
pula tentang Validitas hukum, Validitas hukum berarti bahwa norma-norma
hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang
diharuskan oleh norma norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan
menerapkan norma-norma hukum. Evefktivitas hukum berarti bahwa orang
benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka
harus berbuat, bahwa norma norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.5

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa efektifitas hukum yang
dimaksud disini apakah sebuah peraturan memang dapat benar-benar diterapkan dan
dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya merujuk kepada Pasal 4 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli
barang bekas ilegal.
Efekifitas disini melihat sejauh mana penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Terhadap jual beli barang bekas ilegal
dalam implementasinya saat ini dapat diwujudkan. Dengan melihat efektifitas
daripada suatu penerapan Pasal pada penelitian ini nantinya yang dapat menjadi
problem solving (pemecahan masalah) di tengah masyarakat.
b. Penerapan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesa Penrepan merupakan Penerapan, proses,
cara, perbuatan menerapkan.6 Yang mana tata cara atau perbuatan yang dimaksud
bertujuan dalam menerapkan hukum pada penelitian ini.
Secara sederhana dapat dijelaskan adalah segala sesuatu perbutan atau tindakan
terkait proses dan tata cara atau perbuatan menerapkan hukum dalam penelitian ini.
Penerapan dalam penelitian ini berkenaan dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal.
Penerapan yang dimaksud pada penelitian ini merupakan implementasi dari
penerapan hukum terkait Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal untuk melihat apakah
5

Sabian Usman, “Dasar-Dasar Sosiologi”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.
https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penerapan.htl?espv=1 diakses pada tanggal 1
November 2021 Pukul 22.33 WIB.
6
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penerapan tersebut terealisasi secara benar dan tepat. Penerapan hukum di sini harus
mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.
c. Ilegal
Pemahaman mengenai ilegal dapat berupa suatu tindakan yang menimbulkan
akibat hukum dengan cara-cara yang tidak sah menurut hukum sehingga dapat
merugikan orang lain. Dalam penelitian ini ilegal yang dimaksud merupakan barang
bekas ilegal yang masuk ke Indonesia.
Saat ini kita juga mengenal adanya jenis lain dalam ranah barang ilegal yaitu
barang legal dan ilegal, dalam hal barang legal merupakan barang dari luar negeri ke
wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan
melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, namun apabila
dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang
dikeluarkan, ketika kita berbicara barang ilegal umumnya dalam hal jenis kualitas,
kuantitas, dan harga barang. Sedangkan barang ilegal sendiri ialah barang yang
dilindungi dokumen oleh negara.
E. Kerangka Teoritis
Kerangka teori dalam penulisan ilmiah ini berfungsi sebagai pemandu untuk
mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek
masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara
deduktif ataupun induktif.
Ketika berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak terlepas daripada
persoalan atau pemahaman mengenai suatu tindak pidana. Pemahaman mengenai tindak
pidana telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan ini merupakan suatu objek
kajian yang terus dikembangkan dan diteliti hingga saat ini terkait dengan efektivitas
hukum.
Teori efektivitas (soerjono Soekanto) mengatakan, Hukum sebagai kaidah
merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode
berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga
menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang
hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir
yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu
dilihatnya sebagai
tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang
mempunyai tujuan
tertentu.7

7

Soerjone Soekanto, “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45.
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F. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Di dalam langkah penting peneliti dalam memulai aktivitas penelitiannya adalah
melakukan penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak
langsung dengan permasalahan yang diangkat. Bahkan tinjauan penelitian terdahulu juga
sangat diperlukan sebelum peneliti menemukan permasalahan. Harus dipahami bahwa
tinjauan penelitian terdahulu harus dimasukkan pada jenis penelitian lapangan (field
research) dan jenis penelitian pustaka (library research). Dalam hal ini yang menjadi
tolak ukur daripada penelitian yang mendasari penulis untuk meneliti judul ini adalah
dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research), yang
membuat penulis tertarik untuk mengkaji dari skripsi judul penulis mengenai efektivitas
penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
terhadap jual beli barang bekas ilegal.
Karena yang menjadi rujukan dari referensi yang penulis jadikan acuan dalam
proses penelitian skripsi penulis adalah Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli
Barang Bekas Yang Belum Terbukti Sebagai Hasil Tindak Pidana Penyelundupan.
Penulis ingin melihat bagaiamana efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas
ilegal.
G. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, penelitian hukum
Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitin ini ditujukan pada asas
dan norma Peraturan Perundang-undang tertulis dan bahan-bahan hukum serta bahanbahan non hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan-permasalahn yang
dirumuskan dalam penelitian ini.
Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya
hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris ini adalah
fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam
masyarakat.
Menurut Durkheim faktor sosial adalah suatu kebiasaan, pedoman perilaku atau tata
cara yang memiliki sifat (a) Berada diluar
individu; yaitu tidak tunduk pada
kenginan individu dan keberadaanya lebih
lama dari keberadaan tiap individu.
(b) Memiliki kekuatan memaksa; yaitu memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan
menentukan perilaku individu
jika dilanggar akan terkena sanksi. (c) Universal;
yaitu mengikuti semua
individu atau sebagian besar individu dalam masyarakat.8
8

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.
123-125.
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Bahder Johan Nasution, mengatakan:
Bahwa fakta sosial sebagai obyek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah
metodologi yang berlaku dalam ilmu eksakta, sedangkan fadkta yang bersifat
subyektif dan kualitatif telah terwakili dalam fakta yang obyektif dan bersifat
kuantitatif. Hal ini merupakan ciri-ciri atau karakter penelitian empiris yang secara
lengkap meliputi (a) Pendekatannya pendekatan empiris.
(b) Dimulai dengan
pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum. (c) Pada umumnya menggunakan
hipotesis untuk diuji. (d) Menggunakan instrument
penelitian (wawancara,
kuesioner). (e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya. (f)
Bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruh oleh
subyek penelitian, atau
dengan kata lain tidak boleh tergantung atau
terpengaruhi oleh penilaian pribadi
dari peneliti. Dari cirri-ciri pengkajian
empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian
empiris lebih menekankan pada segi observasinya. 9

2. Pendekatan Penelitian
Dalam Penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)
Diterapakannya statue approach dalam penelitian ini karena secara logika hukum,
penelitian yuridis normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan
hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian yuridis normatif tentu harus
menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah
Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan
Presiden yang berkaitan dengan penelitian ini.
b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)
Digunakan conceptual approach karena dalam penelitian ini meneliti tentang
“efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal”, maka penting bagi penulis untuk
mempedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dalam penelitian
ini.
3. Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
dengan menggunakan sistem kartu (card system) dan sistem arsip pada komputer
(computer filing system). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses

9

Ibid hal. 123-125.
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penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber
hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:
a.

Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan “efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas
ilegal.

b.

Bahan hukum sekunder, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil
penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut ilmu Perundangundangan secara umum, serta literatur berkaitan dengan “
efektivitas penerapan
Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan
terhadap jual beli barang bekas ilegal”.
c.

Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan
berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum
Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai
berikut:
1.

Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum
dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan “efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang
bekas ilegal”.

2.

Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma
hukum aturan Peraturan Perundang-undangan yang sederajat maupun yang
tidak sederajat.

3.

Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas
rumusnya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas
dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab
demi bab, yaitu:
Bab I

: Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar
penulisan mengambi topik ini sebagai subjek penelitian,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika
penulisan dari penelitian ini.
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Bab II

: Menguraikan tinjauan umum efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
terhadap jual beli barang bekas ilegal.

Bab III : Merupakan hasil penelitian yang di dapat dari penelitian yang telah
dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah
yang
ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan
mengenai
efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli
barang bekas
ilegal.
BAB IV : Menguraikan tentang efektivitas penerapan Pasal 4 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
terhadap jual beli barang bekas ilegal.
Bab V

: Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan
menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis
sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam
proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan
berkaitan dengan skripsi ini.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI BARANG BEKAS ILEGAL

A. Pengertian Jual Beli Barang bekas Ilegal
Pembahasam pada Bab ini penulis menjabarkan definisi terkait dengan apa yang
dimaksud dengan barang bekas ilegal agar tidak timbul multitafsir atau pemahaman
yang tidak jelas mengenai apa yang dimaksud dengan barang bekas ilegal.
Pengertian Barang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah
setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak mapun tidak
bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
Bekas adalah setengah pakai atau barang yang sudah pernah dipakai. Jadi dapat
disimpulkan bahwa barang bekas adalah benda yang sudah pernah dipakai baik sekali
maupun lebih dari satu kali.10

Terdapat banyak jenis barang bekas yang beredar di pasaran, baik untuk
digunakan langsung maupun di daur ulang kembali yang diperjual belikan kembali oleh
pedagang. Berikut daftar beberapa barang bekas yang dapat dijual:
1. Berbagai peralatan elektronik, seperti kipas angin, gadget, TV, Radio, VCD player,
dan lainnya;
2. Onderdil motor, seperti spion, shock breaker, rem tangan, dan kopling;
3. Pakaian bekas, yang terdiri dari jaket, baju kaos, kemeja dan celana;
4. Mur dan baut;
5. Kardus dengan berbagai macam bentuk;
6. Kertas kortan, majalah dan buku;
7. Botol Kaca;
21

8. Kaleng;
9. Alumunium;
10. Drum atau tong;
11. Tembaga;

10

Khusnul Khotimah, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus
Di Pasar Loak Shopping Center Salatiga)”, Skripsi, (Salatiga: Universitas Institut Agama Islam Negeri
Salatiga, 2015), hlm. 21.
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12. Alat perkakas;
13. Stainless Steel;
14. Ban dan roda kendaraan.
Berbicara mengenai barang bekas bisa didaptakan dari proses impor, impor
barang bekas merupakan salah satu komponen dari pengeluaran atau konsumsi untuk
barang-barang maupun jasa dari luar negeri. Dalam teori konsumsi disebutkan bahwa
konsumsi ditentukan leh tingkat pendapatan.
Demikian juga untuk barang-barang dan jasa dari luar negeri, besarnya akan
sangat ditentukan oleh faktor pendapatan, walaupun sebenarnya impor juga ditentukan
oleh faktor-faktor lain. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi impor, yaitu adalah
tingkat pendapatan, harga relatif barang di dalam negeri dan di luar negeri serta nilai
tuar dalam negeri terhadap mata uang asing.
Menurut Beberapa studi empiris di beberapa negara, menunjukkan bahwa impor
suatu negara berhubungan secara positif dengan tingkat pendapatan.
Hubungan
positif ini mempunyai dua penjelasan: Pertama, bahwa impor
sering kali digunakan
sebagai masukan untuk menghasilkan barang-barang
dan jasa-jasa yang
merupakan produk nasional negara tersebut. Kedua, bahwa impor mengikuti permintaan
secara keseluruhan. Kenaikan pendapatan akan
mengakibatkan semakin banyak
belanja barang-barang dan jasa yang juga dipenuhi dari luar negeri. Sehingga
semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pula kita berbelanja barang-barang bekas
dan jasa dari luar negeri
yang merupakan impor.11

Kalo kita cermati barang bekas ilegal secara umum adalah barang yang memiliki
kualitas rendah. Barang black market atau pasar gelap adalah barang yang masuk ke
suatu negara secara illegal atau tidak resmi dengan tidak membayar pajak.12 Dengan
demikian, maka barang tersebut disebut sebagai barang inferior atau barang yang
berkualitas rendah dan tentu saja memiliki harga yang rendah. Umumnya barang inferior
dikonsumsi oleh orang berpenghasilan rendah. Bagi masyarakat dengan penghasilan
pas-pasan, barang inferior adalah barang terbaik untuk memenuhi segala kebutuhan
mereka.
Barang inferior adalah barang-barang bekas, barang-barang seperti sepatu, tas
dan baju yang berkualitas rendah yang dijual dengan harga murah. Barang bekas
yang diimpor dari luar negeri yang banyak dijual di pasaran tersebut
termasuk
sebagai barang inferior (barang bekas). Barang bekas dari luar
negeri yang bersifat
ilegal. Penggunaan barang-barang bekas dari luar negeri seperti sepatu, pakaian, baju,
celana hingga pakaian dalam dianggap
merendahkan derajat dan martabat bangasa,
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sehingga tidak heran jika
penting pemerintah.13

penyelundupan barang bekas ini mendapat perhatian

Umumnya, terdapat dua jenis barang yang dijual di black market, pertama adalah
barang asli yang tidak memerlukan biaya pajak. Kualitasnya tentu saja
bagus karena
merupakan barang asli. Barang black market ini bisa berupa
gadget atau
smartphone yang kondisinya benar-benar baru, hanya masuk ke Indonesia tanpa bea
cukai.14

Karena asal gadget ataupun smartphone ini bukan dari Indonesia, tentunya
gadget maupun smartphone ini bergaransi dari tempat asalnya. Sehingga jika anda ingin
claim garansi anda harus ke negara asal gadget atau smartphone tersebut, akan tetapi
kita tidak membahas secara spesifik mengenai apa itu gadget maupun smartphone. Yang
ingin penulis tekankan disini adalah terkait dengan barang bekas ilegal yang mana
gadget ataupun smartphone juga termasuk ke dalam kategori barang.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Pdt/2006 menggunakan istilah
black market dalam menyebutkan suatu perdagangan yang tidak resmi. Black market
melanggar hukum dan dilakukan secara tidak resmi atau illegal, maka disebut sebagai
suatu pasar gelap yang biasanya di dalam penjualannya menjual barang ilegal yang
didapatkan dari hasil kriminal seperti pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi
perizinan untuk dapat diperdagangkan secara umum sehingga melanggar ketentuan dari
peraturan perundang-undangan.
Penjualan barang bekas ilegal yang ada di black market (pasar gelap) tidak
memenuhi dasar dari terjadinya jual beli yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 130
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya sebab yang halal yakni sebab yang
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban
umum.
Penjual maupun pembeli barang-barang melalui black market atau pasar gelap
juga dapat dikatakan sebagai penadahan karena barang yang dijual di black market atau
pasar gelap biasanya didapatkan dari hasil kejahatan dan penadahan selalu dikaitkan
dengan hasil kejahatan. Penadahan sendiri seperti yang kita ketahui diatur dalam Pasal
480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
B. Pengertian Jual Beli Barang Bekas Ilegal Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pemahaman akan kegiatan jual beli barang bekas menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah penulis jabarkan di atas,
13

Anonim, “Pengertian dan Contoh Barang Inferior, Superior dan Pertengahan”, Melalui
http://www.ensikloblogia.com, diakses pada 17 November 2021 Pukul 15.30 WIB.
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maka daripada itu penulis juga akan menjabarkan mengenaii kegiatan jual beli barang
bekas sehingga dapat dijadikan rujukan ataupun referensi bacaan sebagai acuan
penelitian di masa yang akan datang.
Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku
usaha.Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi
konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah “pengguna akhir” (end
user) dari suatu produk, yaitu setiap 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.15

Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah istilah
yang dipaki untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan
konsumen itu sendiri.16
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Sementara itu pengertian tentang konsumen secara yuridis telah letakkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
(Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM
PUTS). Kedua undang-undang ini memberikan definisi atau pengertian tentang
konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang UndangUndang Perlindungan Konsumen, merumuskannya sebagai berikut :
“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.”
Rumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas berbeda dengan
Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang
dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan pengertian sebagai
berikut :
“konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa, baik
untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain.”
Perbedaannya adalah, batasan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen sedikit lebih rinci dibandingkan dengan batasan yang dibuat
olehUndang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Rumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai
definisi
konsumen mengartikan juga bagi pemakai barang dan/atau jasa
tersebut, yang bukan
15
16

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 98.
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saja bagi kepentingan manusia, tetapi juga makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain
selain manusia adalah hewan atau tumbuh- tumbuhan dan makhluk mikroorganisme.17

Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 3 pelaku
usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum (NKRI)
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan,
korporasi, koperasi, BUMN, importer pedagang, distributor, dan lain-lain.18
Pengaturan mengenai larangan penjualan barang bekas ilegal ini mengacu
kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Peraturan Nomo7 Tahun 2014
tentang Perdagangan, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur mengenai larangan impor mengenai
barang bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap
importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dari hal tersebut dapat kita
pahami jika barang dalam keadaan bekas, cacat dan tidak memenuhi standar yang
dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang
dilarang untuk diimpor.
Selain pasal 47 ayat (1), berkenaan dengan pengawasan juga diatur dalam Pasal
98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang
menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah mempunyai 19 wewenang dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan perdagangan”. Kemudian apabila kita cermati pada
ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyebutkan bahwa: “pengawasan oleh Pemeintah tersebut
dilakukan oleh Menteri”.
Pada Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) dengan jelas menyatakan bahwa:
1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang
Perdagang.
2. Petugas Pengawas di bidang Perdagangan dalam melakukan pengawasan harus
membawa surat tugas yang sah dan resmi.
3. Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan
kewenangannya paling sediki meakukan pengawasan terhadap:
a. Perizinan di bidang Perdagangan;
b. Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
c. Distribusi barang dan/atau Jasa;
17

N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, (Jakarta: Panta Rei, 2015) hlm. 23.
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d. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifkasi secara wajib;
f. Pendaftara Gudang; dan
g. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.
C. Dampak Jual Beli Barang Bekas Ilegal
Kita tahu di zaman milenial saat ini kita tidak bisa terlepas dari kegiatan
perdagangan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam hal pemenuhan pokok
maupun kebutuhan lainnya. Hal ini juga tidak terlepas dari kegiatan jual beli barang
bekas baik yang legal maupun ilegal.
Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangatlah penting bagi kita.
Dengan adanya pasar, kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan secara sendiri,
bisa kita peroleh melalui pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara
penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan/atau
jasa. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Pasar merupakan
tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga
merupakan tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau
jasa tentang manfaat dan keunggulannya pada konsumen. Di pasar juga
merupakan tempat terjadinya tawar menawar antara penjual dengan
pembeli.19

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar adalah merupakan
tempat produsen mendistribusikan barang kepada konsumen , pasar sebagai pembentuk
harga yakni terjadinya tawar menawar antara penjual dengan pembeli, dan pasar juga
sebagai tempat sarana promosi suatu barang kepada konsumen.
Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan
kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam
bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh panjual dan penyerahan uang oleh
pembeli kepada penjual.20
Dengan demikian, dapat ditemukan bahwa dalam praktek jual beli maka terjadi
suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke
tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar
mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.
Adapun dampak yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli barang bekas adalah
kualitas daripada barang bekas yang tidak lagi 100% karna kualitas yang menurun dari
19
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penggunaan sebelumnya. Penggunaan barang bekas yang tidak lagi 100% ini tentu
sering terjadi konflik yang mana pihak pembeli yang melakukan transaksi kemudian
setelah membeli kualitas daripada barang bekas itu tidak mempunyai nilai atau performa
yang baik seperti yang diharapkan merasa tertipu dan kecewa.
Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini yang melihat peranan
dari pada Undang-Undang itu sendiri mempunya peranan atau fungsi yang bagaimana
dalam penerapan hukumnya apabila terjadi kasus dimana produk barang bekas yang
diperjual belikan adalah produk yang kualitasnya sudah pasti menurun karena barang
bekas dan pihak pembeli yang sudah tahu pasti bahwa memang barang tersebut
merupakan barang bekas yang boleh jadi merupakan produk barang bekas yang cacat
ataupun tidak mempunyai endurance atau ketahanan selama penggunaan dikarenakan
barang bekas.
Karena di satu sisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen sudah jelas melindungi daripada hak-hak konsumen dalam perniagaan jual
beli barang bekas termasuk dalam hal ini adalah barang bekas ilegal yang diperjual
belikan.
Dampak dari penjualan barang bekas ilegal ini sangat merugikan masyarakat
tentunya. Meskipun telah dilarang oleh Pemerintah, hingga saat ini masih banyak
masyarakat Kuala Tungkal yang membeli barang bekas ilegal impor, sebagaimana kita
ketahui bahwa barang bekas ilegal tersebut mengandung banyak bakteri yang ada di
dalamnya, dan dapat mengakibatkan sakit terhadap manusia yang memakainya, seperti
gatal-gatal, panu, flu dan lain-lain.
Dinas Perdagangan Kuala Tungkal sering menemukan kendala, yaitu terkait dua
bidang dalam dinas tersebut yang mempunyai perbedaan dalam implementasi aturan
dilapangan yakni dalam hal Ekspor Impor dan Bidang Perlindungan Konsumen. Pada
bidan Ekspor Impor kita lihat bahwa lebih menekankan pengaturan menurut UndangUndang Perdagangan, sedangkan pada bidang perlindungan konsumen lebih
menekankan pengaturan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi, dalam
menerapkan Undang-Undang Perdagangan, seringkali ketentuan yang ada dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan salah satu faktor sebagai
pembenaran untuk para pedagang atau pelaku usaha agar bisa tetap berjualan barang
bekas ilegal.
Dan para pedagang juga memberikan informasi kepada konsumen bahwa barang
bekas ilegal yang dijualnya adalah barang bekas ilegal impor yang masih layak untuk
digunakan dan para pedagang masih beranggapan bahwa barang bekas ilegal tersebut
tidak membahayakan konsumen apabila tidak ada keluhan langsung dari konsumen.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas
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Pemahaman mengenai sanksi hukum terkait menjual barang bekas ilegal harus
kita pahami bahwa hal ini merupakan ranah privasi yang mempunyai keterkaitan dalam
ranah hukum perdata, hal ini tentu perlu di bahas mengingat penulis membahas
mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangungan manusia yang
seutuhnya. Dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan
dan keadilan. Demi tercapainya tujuan tersebut Indonesia dihadapkan pada
kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari
itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Salah satu aspeknya adalah
bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan
konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis yang terus
menerus akan terjadi di bidang ekonomi.21

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Hal ini
tertuang didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya
dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang
diperjualbelikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani
antara para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat saja diciderai
oleh penjual.22

Umumnya, konsumen yang membeli pakaian bekas di Pajak Melati ini adalah
masyarakat ekonomi menengah dengan berbagai profesi. Seperti buruh pabrik,
wiraswasta, pekerja kantoran, mahasiswa, Polisi, TNI dan lain sebagainya.Dengan
alasan pakaian tersebut bermerk, nurah dan kualitasnya tidak kalah jauh dengan pakaian
yang baru.
Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal
makin terasa sangat penting, mengingat makin maju ilmu pengetahuan dan tekhnologi
yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efesiensi produser atas barang atau
jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.Dalam rangka mengejar dan
mencapai kedua hal tersebut. Akhirnya, baik langsung apa tidak langsung, konsumenlah
yang umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya
memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan
suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan solusi terutama di
Indonesia.
Pasal 113 mengatakan bahwa: “
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Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, Jual beli adalah suatu perjanjian dengan
nama pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,
dan pihak yang lain yang membayar harga yang telah dijanjikan.23 Jual beli
pakaian bekas di Pajak Melati ini dilaukan antara penjual barang bekas
(pedagang) dengan agen. Dimana perjanjian jual beli ini sering disebut
dengan Perjanjian Konsensuil, yaitu perjanjian yang dianggap sah sejak saar
kesepakatan terjadi, dan tidak memerlukan bentuk formalitas tertentu.24

Agen yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak yang membeli pakaian dalam
jumlah banyak/karungan. Agen mendapatkan pakaian bekas tersebut
dari
distributor dan distributor mendapat pakaian bekas ini dari produsen atau tangan
pertama. Yang dimaksud dengan Distributor adalah pedagang yang
membeli atau
mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara
langsung. Produden disini maksudnya yaitu pemasok barang
atau pakaian bekas.25

Dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan yang melarang masuknya barang
bekas dari Pelabuhan Kuala Tungkal dengan sendirinya tutup, karena tidak ada lagi
pakaian bekas yang masuk dari pelabuhan kuala tungkal. Akan tetap para pelaku impor
pakaian bekas tidak habis akal, mereka mengalihkan usaha untuk impor pakaian bekas
dari negara Malaysia ke Indonesia melalaui Kota Batam. Masuknya pakain bekas ini
dari Batam melalui kapal-kapal penyelundupan. Kapal-kapal penyelundupan dari Batam
ke Pelabuhan Protklang Malaysia tidak saja membawa pakaian bekas, tetapi juga
membawa bawang putih, gula, biji plastik, dan obat-obatan terlarang ke Pelabuhan
Tungkal.
Kemudian pembelian pakaian bekas ini dilakukan dengan cara pedagang
memesan barang kepada agen melalui telepon atau melalui sms, ada juga
pedagang yang langsung datang ke Kota Kuala Tungkal untuk membeli
pakaian bekas. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Maysitoh selaku pedagang.
Ibu Maysitoh untuk pertama kali datang langsung ke Kota Kuala Tungkal untuk
membeli beberapa bal pakaian bekas. Untuk selanjutnya Ibu Maysitoh
cukup
memesan barang melalui telepon atau sms dengan mentransfer
sejumlah yang
terlebih dahulu sesuai dengan yang telah disepakati.26

Menurut Ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli itu dianggap telah terjadi
antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun
haganya belum dibayar.27
23
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Pedagang-pedagang besar membutuhkan bantuan dan perantara orang-orang lain
dalam melakukan pekerjaanya. Seorang agen dagang, melakukan pekerjaan yang berupa
memberikan perantara dalam pembuatan perjanjian-perjanjian antara seorang pedagang
tetap dengan orang-orang lain, tetapi ia dapat juga dikuasakan untuk menutup sendiri
perjanjian-perjanjian itu atas tanggungan pedagang tersebut.28
Mengenai ongkos kirim atas penyerahan barang yang di jual, diatur dalam Pasal
1476 KUHPerdata, yaitu:
a. Ongkos Penyerahan barang ditanggung oleh penjual
b. Biaya untuk datang mengambil barang dipikul oleh pembeli.29
Namun demikian, kedua belah pihak dapat mengatur hal lain diluar ketentuan
yang disebut di atas, pembayaran ongkos penyerahan yang dimaksud pada Pasal 1476
KUHPerdata tadi, berlaku sepanjang para pihak penjual dan pembeli tidak
memperjanjikan lain. Malah Kalau dalam praktek sering kita jumpai pedaganglah yang
menanggung semua ongkos penyerahan barang. Atau sering juga penjual yang
menanggung ongkos penyerahannya. Jika demikian halnya, sedikit banyak harga
penjualan akan lebih tinggi jika pedagang yang menanggung ongkos penyerahan atau
pengiriman barang.
Secara umum, masalah-masalah yang sering dikeluhkan konsumen berkenaan
dengan pelanggaran hak konsumen sebagai berikut:
1.Keluhan terhadap keterlambatan pengiriman barang.
2.Barang yang dikirim sering kali berbeda dengan apa yang sudah dipesan.
3.Kualitas barang yang tidak bagus.
4.Pelayanan barang/jasa yang buruk.
5.Manipulasi produk barang/jasa yang ditawarkan dengan berbagai cara. 30

Dari semua permasalahan diatas, bahwasannya konsumen mengetahui kalau
pakaian tersebut merupakan pakaian bekas. Untuk itu padagang memperbolehkan
konsumen memilih secara leluasa, bersikap hati-hati dan cermat dalam memilihnya. Hal
tersebut dimaksudkan agar konsumen tidak merasa kecewa dengan kualitas barang/jasa
yang dibeli. Namun banyak masyarakat yang kurang menyadari kenyataan tersebut
karena masih rendahnya pengetahuan masyaratakat tentang hak-haknya sebagai
konsumen.
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Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang
dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya:
1. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraupkeuntungan sebesearbesarnya.
2. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.31
Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga
perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan
melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen.
Sehingga jika dianalisis dengan hak-hak konsumen pasal 4 Undang- Undang
Perlindungan Konsumen, ada beberapa ayat yang tidak diterapkan yaitu pada ayat di
antaranya: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang ayat (3), Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif ayat (7) dan Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya ayat (8).
Mengenai upaya perlindungan konsumen dilihat dari praktek jual beli di Kuala
Tungkal maka jelas bahwa hampir semua pelaku usaha atau pedagang
barang bekas
Kuala Tungkal melanggar pasal 8 ayat (2) karena para
pedagang tidak memberikan
informasi secara lengkap dan benar mengenai
kualitas pakaian tersebut. Tetapi
para pedagang mempunyai alasannya
sendiri. Bahwasannya pembeli sudah
mengetahui jika pakaian tersebut adalah
pakaian bekas, sehingga pedagang
memperbolehkan konsumen secara leluasa untuk memilih dan memperhatikan dengan
benar pakaian yang akan dibeli.32

Dari uraian di atas menurut penulis, upaya perlindungan konsumen di Kuala
Tungkal tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 secara keseluruhan
pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan- perbuatan
yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: Pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 mengenai hak-hak
konsumen, pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7 mengenai kewajiban pelaku usaha pada kemudian
untuk pasal 8 ayat 2 mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha.
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada lima asas
perlindungan konsumen.
1. Asas Manfaat

31

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Daya Wriya, Jakarta, 1999),

32

Hasil Wawancara dengan Para Pedagang pada tanggal 17 November 2021.
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Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil atau spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara
menjamin kepastian hukum.
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999 mengatur bahwa Perlindungan Konsumen bertujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut
hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan 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 jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
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Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak
yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah yang berdasarkan 5 (lima) asas
yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.33

33

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Rajawali Pers, Jakarta,
2004), hlm. 26.
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BAB III
GAMBARAN UMUM STUDI KASUS KEPOLISIAN POLRES TANJAB BARAT
KUALA TUNGKAL

A. Aspek Geografis Polres
Perlu dipahami bahwa Polres Tanjab Barat atau Polres Kuala Tungkal
merupakan Bagian dari wilayah hukum atau bagian departemen kepolisian di Jambi
sehingga tujan dan implementasi penerapan terkait tugas pokok dan fungsi satuanya
sama. Secara garis besar melalui kantor polisi Polres Tanjab Barat dalam hal ini Polres
Kuala Tungkal termasuk kedalam kawasan wilayah hukum atau bagian departemen
kepolisian di Jambi dalam hal ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait
tindak pidana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan
pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian
sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor polisi ini juga melayani masyarakat yang
ingin cek perkembangan dan proses pelaporan/lapor polisi.
Adapun alamat Polres Tanjab Barat di Jl. Bhayangkara, Tungkal III, Tungkal
Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514.
B. Aspek Demokrasi Polres
Visi
Terwujudnya Polres Tanjab Barat yang Professional, Bermoral dan Modern,
Dipercaya Masyarakat, serta mampu mendukung upaya Pemerintah Daerah Kab. Tanjab
Barat untuk menjadi Kabupaten yang Aman, maju dan sejahtera.
Misi
1. Meningkatkan pelayanan Kepolisian yang Prima kepada masyarakat, melalui
bimbingan pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan pengamanan
serta melakukan penegakkan hukum demi terciptanya Sitkamtibmas yang Kondusif
dan terbebasnya Masyarakat dari segala gangguan fisik dan phsikis.
2. Mengembangkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi
dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah social melalui FGD.
3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan,
ketertiban, kelancaran lalu lintas.
4. Menegakkan hukum secara Profesional dan independen, tidak diskriminasi, objektif,
transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Meningkatkan kemampuan SDM Personil dengan dukungan sarana dan prasarana
yang cukup.
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6. Melakukan Reformasi Birokrasi Polri dan Revolusi Mental dalam rangka
peningkatkan nilai moral dan agama serta sikap dan prilaku kehidupan Personil Polri.
7. Mendukung Program kegiatan Pemda Kab. Tanjab Barat dalam rangka mensukseskan
pembangunan Nasional.
C. Aspek Pemerintahan
Struktur organisasi sendiri merupakan tatanan hierarki kepempinan di Polres
Kuala Tungkal yang penulis masukan agar pembaca dapat mengetahui dan sebagai
rujukan referensi dari penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang, secara
sederhana dapat dipahami sebagai berikut:

45

BAB IV
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP JUAL BELI
BARANG BEKAS ILEGAL

A. Efektivitas Penerapan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Barang bekas Ilegal Di Kuala Tungkal

Transaksi jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela
Kegiatan jual-beli dibolehkan dalam Islam, bila tidak ada unsur paksaan di dalamnya.
Allah berfirman:
يَا أَيُّ َها الَّ ِذيهَ آَ َمىُىا أَ ْوفُىا بِا ْل ُعقُى ِد
Artinya: "Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”." (QS. Al
Maidah: 1)
Berbicara mengenai jual beli barang bekas Ilegal maka tidak terlepas
pembahasan mengenai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan dalam penelitian skripsi yang penulis buat. Dalam penelitan ini penulis
melihat adanya penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
terutama dalam hal barang bekas ilegal yang locus atau tempat yang menjadi fokus
penelitian adalah Kuala Tungal.
Kemudian bagaimana efektivitas penerapan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang kita tahu bawa mempunyai peranan
penting pada tugas pokok dan fungsi dalam pengaturan perdagangan di Indonesia
termasuk barang bekas yang ada di Kuala Tungkal sendiri.
Penulis melihat bagaimana efektivitas penerapan yang belum efisien dimana kita
tahu bahwa perdagangan jual beli barang bekas sendiri masih sering terjadi antara
masyarakat sekitar tentu semakin hari kian marak terjadi dan membuat penulis bertanya
46
bagaimana peranan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sendiri? Dengan melihat
das sollen (kaidah hukum yang diharapkan) dan das sein (kenyataan) yang ada di kuala
tungkal jusru berbanding terbalik, dimana perdagangan jual beli barang bekas legal
maupun ilegal tetap saja terjadi. Lalu bagaimana peran penegak hukum dan pemerintah
setempat dalam melihat hal tersebut tentu menarik untuk dikaji dan diteliti.
Penulis mengkaji satu persatu bagaimana efektivitas penerapan Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada huruf a mengenai
Perdagangan Dalam Negeri pada peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana
Perdagangan Dalam Negeri, yang dapat diartikan bahwa pemerintah setempat dalam hal
ini adalah kuala tungkal mempunyai kewenangan dalam Perdagangan Dalam Negeri
yaitu dalam ranah hukum wilayah Kuala Tungkal dimana pemerintah setempat berhak
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mengatur dan mengurus segala bentuk mekanisme, perizinan, dan sistem perdagangan di
Kuala Tungkal dalam penelitian ini.
Kemudian Pasal 4 ayat (1) huruf d mengenai stadarisasi dalam hal ini peraturan
tersebut juga mengatur tentang standarisasi yang harus sesuai dengan SNI (Standar
Nasional Indonesia) yang ditegaskan di dalam Pasal 114 berbunyi: “Penyedia Jasa yang
memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis,
atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Sehingga jelas bahwa dalam perdagangan jual beli barang bekas tentu tidak
dibenarkan mengingat barang yang dijual harus mempunyai standarisasi SNI yang telah
ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
apabila kita kaitkan dengan barang bekas tentu ini menjadi persoalan karna barang bekas
sendiri baik yang legal maupun ilegal tentu mempunyai kualitas di bawah standarisasi
SNI dan tentu sebenarnya tidak dibenarkan untuk di perjual belikan di Kuala Tungkal.
Akan tetapi fakta dilapagan terlihat jelas bahwa perdagangan barang bekas yang
legal dan ilegal marak diperjualbelikan masyarakat setempat untuk menyambung hidup
dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah ini salah? Tentu menurut kacamata
hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 merupakan perbuatan yang
melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan karna kualitas barang bekas yang
menurun dan tidak memenuhi standarisasi SNI di Indonesia tetapi di satu sisi mengingat
hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat dengan kurangnya
lapangan kerja yang tersedia tentu membuat kita prihatin dan menjadi teriris karena hal
tersebut dilakukan masyarakat Kuala Tungkal karena tidak mempunyai pilihan lain demi
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tuntutan kebutuhan ekonomi yang kian hari
semakin tinggi di sini terlihat efektivitas peran dari penegak hukum yang melonggarkan
hal tersebut atas dasar kemanuisaan yang humanis untuk dapat membiarkan
masyarakatnya untuk berjualan barang bekas ilegal demi kelangsungan hidup agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari jelas penerapan yang dilakukan oleh penegak
hukum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m mengenai pengawasan dalam hal penerapannya
tentu aparat penegak hukum dan pemerintahan setempat sangat tegas dalam
menerapkan Pasal tersebut akan tetapi, terlihat sangat jelas melonggarkan karna
mengingat kemaslahatan kemanusiaan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat setempat.
Perlu ditekankan dalam penyelesaian persoalan terkait jual beli barang bekas
dalam hal ini adalah yang menjadi fokus merupakan kesadaran masyarakat setempat
yang harus sadar diri dan patuh terhadap hukum yang berlaku dimana hukum tersebut
harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.
Regulasi mengenai pengaturan perdagangan yang telah diatur pada UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan agar terciptanya efektivitas
penerapan Pasal 4 ayt (1) yang di dambakan tentu masyarakat harus paham mengenai
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adagium hukum kita yaitu presumption iures de iure (semua orang dianggap tahu
hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di
pedalaman). Dalam bahasa latin dikenal pula adagium hukum ignorantia jurist non
excusat, (ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan).
Penegakan hukum terhadap pedagang jual beli barang bekas di Kuala Tungkal
sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang barang bekas ilegal oleh pihak
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kuala Tungkal tanpa melakukan
penindaklanjutan terhadap pedagang barang bekas tersebut.
Hal ini juga dilatarbelakangi karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negei Sipil
(PPNS), sehingga putusnya koordinasi terhadap aparat penegak hukum antar pihak
Kepolisian Polres Kuala Tungkal dengan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sehingga tidak adanya laporan terhadap pihak kepolisian akan perdagangan barang
bekas impor tersebut.
Sejauh ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang barang bekas ilegal
ini belum efektif, penegakan hukum terhadap pedagang barang bekas impor hanya
berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan hal
ini disebabkan beberapa faktor penghambat yang dialami oleh pihak aparat penegak
hukum di Polres Kuala Tungkal.
B. Efektivitas Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan Terhadap Jual Beli Barang Bekas Ilegal Terkait Sanksi Pidana
Dalam Perundangan Di Indonesia

Berbicara mengenai efektivitas Pasal 4 ayat (1) Undag-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal terkait sanksi pidana
dalam perundangan di Indonesia sangat jelas disebutkan pada peraturan perundangundangan tersebut mengenai sanksi pidana dan dendanya.
Berbicara mengenai sanksi hukum menjual barang bekasa tentu tidak terlepas
dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mana ketentuan
pidana diatur dari Pasal 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.
Untuk itu penulis membahas terkait efektivitas Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli barang bekas ilegal terkait
sanksi pidana dalam peraturan perundang di Indonesia tersebut agar dapat dipahami
bahwa terdapat sanksi hukum kalo kita berbicara mengenai perdagangan jual beli bekas.
Pasal 104 berbunyi: “Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak
melengkapi label berbahasa ndonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).”
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Pasal 105 mengatakan bahwa: “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem
skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).”
Pasal 106 menyebutkan: “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh
Menteri sebgaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 107 mengatakan Bahwa: “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat
terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah).”
Pasal 108 berbunyi: “Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau
informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 109 menyebutkan bahwa: “Produsen atau Importir yang memperdagangkan
Barang terkait dengan keamanan, keselematan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang
tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Kemudian Pasal 110 mengatakan bahwa: “Setiap Pelaku Usaha yang
memperdagangkan Barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa
yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasla 36 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Tidak terlepas juga Pasal 111 yang berbunyi: “ Setiap Importir yang mengimpor
barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Kemudian pada Pasal 112 ayat (1) juga menyebutkan: “ Eksportir yang
mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).” Sedangkan untuk Pasal 112 ayat (2) membahas tentang: “ Importir yang
mengimpor Barang bekas yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
Pasal 113 dalam hal ini mengatakan: “Pelaku Usaha yang memperdagangkan
Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib
atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana pennjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Pasal 114 berbunyi: “Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam
negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah
diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Untuk Pasal 115 menyebutkan: “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan
Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan
tata dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000.000, (dua belas miliar rupiah).”
Dan yang terakhir pembahasan mengenai sanksi hukum pada Pasal 116 yang
mengatakan dengan jelas bahwa: “Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan
pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan
berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Maka daripada itu untuk sanksi hukum pada barang bekas legal mempunyai
legal standing atau dasar hukum yang kuat dan jelas yang menyatakan bahwa barang
bekas yang diperjualbelikan di dalam negeri Indonesia dalam hal ini yang berkaitan
dalam bentuk Baran atau Jasa maka tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan
dapat dikenakan sanksi yang jelas apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Praktik Jual Beli Barang Bekas Ilegal Di
Kuala Tungkal

Apabila kita cermati dalam melakukan upaya penegakan hukum dimasyarakat
terkadang dalam prosesnya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terkadang terjadi
gangguan-gangguan yang mana gangguan terhadap penegakan hukum terjadi bilamana
ketidakharmonisan pola dan perilaku.
Gangguan tesebut terjadi apabila ketidakhamonisan antara nilai-nilai yang
berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola
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perilaku yang tidak terarah yang mengganggu komunikasi antara pergaulan hidup yang
ada di tengah masyarakat Kuala Tungkal.34
Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:
1.Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan
undang-undang saja.
2.Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
3.Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
5.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.35

Faktor penghambat dalam menghentikan perdagangan barang bekas ilegal ini
juga dikarenakan barang bekas ilegal yang sampai saat ini masih saja masuk ke wilayah
Negara Republik Indonesia melalui jalur resmi maupun tidak resmi yang didistribusikan
dari Batam.36
Kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting
dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat
preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum, yang menjadi
hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap
pedagang barang bekas ilegal di Kota Kuala Tungkal sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum
Sebagai lembaga negara dibawah koordinasi tugas kementrian perindustrian dan
perdagangan yang melakukan pengawasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak
memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) salah satu hal yang menjadi pemicu
sulitnya mencegah perdagangan barang bekas ilegal, dimana PPNS adalah merupakan
PNS yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang
menjadi lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya (legal
standing).
2. Faktor Kurangnya Kesadaran dan Kepudilian Masyarakat Terhadap Hukum

34

Wawancara dengan Bapak AKBP Muharman Arta, S.I.K pada tanggal 21 November 2021.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005), hlm. 9.
36
Wawancara dengan Bapak Syafriwan, S. E Kadis Perinddag Tanjabbar Pada 20 November
2021.
35
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Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat dan kelompok sedikit
banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah kepatuhan
hukum yang tinggi, sedang, atau rendah merupakan salah satu indikator yang
mempunyai fungsi hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Kurangnya kesadaran
dan kepedulian pelaku usaha terhadap perdagangan barang bekas ilegal yang dimaksud
dalam penelitian ini di Kuala Tungkal khususnya.
Dari hasil wawancara beberapa pedagang barang bekas ilegal yang dimaksud
apakah pedagang mengetahui bahwasannya pedagang barang bekas ini
dilarang di Kuala Tungkal, mereka mengungkapkan bahwa ia mengetahui
perdagangam barang bekas ilegal ini benar dilarang di perdagangkan dan
pelaku usaha tersebut mengetahui jika menjual barang bekas ilegal merupakan
suatu tindakan yang ilegal dan melanggar hukum. Namun banyak pelaku usaha tidak
mengetahui bahwa memperdagangkan barang bekas ilegal yang dalam hal ini di bawah
SNI (standar nasional Indonesia) mempunyai
sanksi pidana. Sehingga
perdagangan pakaian bekas ilegal ini masih sering dan marak terjadi di Kota Kuala
Tungkal.37

3. Pedagang Barang Bekas Ilegal Sudah Membudaya
Perdagangan barang bekas ilegal ini sudah ada dan di tekuni hingga puluhan
tahun dan perdagangan pakaian bekas ini sudah membudaya dan merupakan hal yang
biasa dan selalu berlanjut hingga pada saat ini, meskipun pedagan barang bekas ilegal ini
tahu bahwa perdagangan barang bekas ini dilarang.
Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu pedagang barang
bekas ilegal ini memaparkan bahwa usaha yang beliau lakukan sudah
bertahun-tahun beliau tekuni dan usaha tersebut masih berlanjut hingga saat
ini, dan faktor tingginya permintaan masyarakat terhadap barang bekas ilegal
merupakan faktor pendorong paling dominan dari masyarakat setempat.38

4. Faktor Letak Geografis
Faktor letak geografi Kuala Tungkal yang terletak dipusat pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih dalam wilayah ruang lingkup Kecamatan
Tungkal Ilir di Provinsi Jambi dimana yang masih dalam cakupan dan dapat dicapai oleh
Malaysia, Singapura dan Batam, dimana negara tersebut adalah sumber impor barang
bekas ilegal yang dilakukan dengan cara menyelundupkan barang bekas ilegal tersebut
melalui pelabuhan-pelabuhan resmi maupun tidak resmi, di Provinsi Jambi sendiri pintu
masuk barang bekas ilegal tersebut berasal dari Kota Batam. Sehingga letak geografis
yang seperti ini menjadi faktor pemasukan barang bekas ilegal yang sangat mendukung.

37

Wawancara dengan Ibu berinisial M dan Ibu berinisial H pedagang barang bekas ilegal pada
tanggal 21 November 2021.
38
Wawancara dengan Ibu berinisial S dan J pedagan barang bekas ilegal pada 21 November 2021.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Regulasi mengenai pengaturan perdagangan yang telah diatur pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan agar terciptanya efektivitas penerapan
Pasal 4 ayat (1) yang di dambakan tentu masyarakat harus paham mengenai adagium
hukum kita yaitu presumption iures de iure (semua orang dianggap tahu hukum, tak
terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman).
Dalam bahasa latin dikenal pula adagium hukum ignorantia jurist non excusat,
(ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan).
2. Penegakan hukum terhadap pedagang jual beli barang bekas di Kuala Tungkal sejauh
ini hanya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang barang bekas ilegal oleh pihak
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kuala Tungkal tanpa melakukan
penindaklanjutan terhadap pedagang barang bekas tersebut.
3. Hal ini juga dilatarbelakangi karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negei Sipil
(PPNS), sehingga putusnya koordinasi terhadap aparat penegak hukum antar pihak
Kepolisian Polres Kuala Tungkal dengan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sehingga tidak adanya laporan terhadap pihak kepolisian akan perdagangan barang
bekas impor tersebut.

Sejauh ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang barang bekas ilegal ini
60
belum efektif, penegakan hukum terhadap pedagang barang bekas impor hanya
berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan
hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat yang dialami oleh pihak aparat
penegak hukum di Polres Kuala Tungkal.
B. Saran
1. Perlu adanya Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS), sehingga tidak terputusnya
koordinasi terhadap aparat penegak hukum antar pihak Kepolisian Polres Kuala
Tungkal dengan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dapat mengawasi
perdagangan yang ada di Kota Kuala Tungkal terkait barang bekas ilegal.
2. Masyarakat Kota Kuala Tungkal harus mempunyai kesadaran yang tinggi terkait
dengan perdagangan barang bekas ilegal, dengan masyarakat menumbuhkan rasa
empati yang tinggi terhadap kesadaran akan kepatuhan hukum dan segala bentuk
regulasi yang mengatur tentang perdagangan tentu efektivitas penerapan Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan akan berjalan sesuai
dengan sebagaimana yang di inginkan dan dicita-citakan.
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3. Pemerintah dan Penegak hukum setempat juga disini tentunya diharapkan akan
keasadaran hukum dimana harus mempunyia integritas yang tinggi terkait dengan
letak gografis Kota Kuala Tungkal yang menjadi pusat kota tentu harus mempunyai
perhatian yang serius mengingat perdagangan barang bekas ilegal telah menjadi
kultur dan membudaya di tengah masyarakat dan ini perlu tindakan yang tegas dan
terarah agar dapat menerapkan regulasi yang ada untuk dapat memberantas
perdagangan barang bekas ilegal yang tentunya merugikan masyarkat itu sendiri.
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