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PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Perdagangan merupakan pendorong utama untuk mengembangkan ekonomi

nasional Indonesia. Perdagangan didefinisikan oleh Pasal 1 ayat 1 UU No.7 tahun
2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) sebagai “kegiatan
yang terkait dengan transaksi barang dan / atau jasa di negara tersebut dan di luar
batas negara. negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan / atau layanan
untuk mendapatkan hadiah atau kompensasi.” Meskipun perdagangan luar negeri
yang termasuk kegiatan ekspor dan / atau impor barang dan / atau jasa di luar
perbatasan Indonesia' diizinkan (Pasal 1 ayat 3 UU Perdagangan), pakaian bekas
dilarang diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 47
ayat 1 UU Perdagangan secara eksplisit menetapkan bahwa setiap importir harus
mengimpor barang baru. Namun demikian, impor barang bekas masih diizinkan
dalam keadaan tertentu (Pasal 47 (2) UU Perdagangan). Misalnya, barang-barang
tersebut dibutuhkan oleh para pelaku bisnis yang tidak dapat disediakan oleh sumbersumber domestik; akibatnya mereka harus diimpor untuk tujuan pengembangan
ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi bisnis, investasi, dan relokasi industri,
pengembangan infrastruktur, dan / atau ekspor ulang. Impor barang bekas juga
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diizinkan jika terjadi bencana alam karena diperlukan untuk tujuan pemulihan dan
membangun kembali hasil bencana alam. Jelas bahwa impor barang bekas diizinkan
dalam kondisi tertentu.
Impor pakaian bekas telah menjamur di Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, Indonesia. Ini dikenal sebagai baju seken yang diimpor secara ilegal dari
Malaysia dan Singapura. Diperkirakan sekitar 1.500 karung gumpalan darah diimpor
secara ilegal ke Kota Batam setiap minggu. 1 Hampir di setiap daerah di Kota Batam
dapat ditemukan kios-kios yang menjual pakaian bekas impor. Misalnya di Jodoh
(Pasar Jodoh), Batu Aji (Pasar Aviari) dan Simpang Nongsa. Jenis barang ini tidak
termasuk dalam kategori 'keadaan tertentu' berdasarkan Pasal 47 (2) UU
Perdagangan; oleh karena itu dilarang dan sanksi dikenakan kepada importir hingga 5
(lima) tahun penjara dan / atau denda maksimum Rp. 5.000.000.000 (lima miliar
rupiah). Kementerian Perdagangan secara khusus mengeluarkan Peraturan Menteri
Perdagangan No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian
Bekas. Pasal 2 Peraturan ini melarang impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia.
Lebih lanjut dikemukakan oleh Pasal 3 Regulasi bahwa pakaian bekas yang
memasuki wilayah Indonesia akan dimusnahkan. Alasan utama untuk melarang
impor pakaian bekas berdasarkan Regulasi adalah mereka berpotensi berbahaya bagi
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http://m.batamtoday.com/berita66635-Berburu-Branded-di-Butik-Ballpres-Batam.html,
Diakse pada 10 Maret 2019
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kesehatan manusia, oleh karena itu tidak aman bagi manusia. Oleh karena itu,
penelitian ini mempertanyakan mengapa instrumen hukum yang berkaitan dengan
larangan pakaian bekas tidak diterapkan secara efektif di Kota Batam.
Pada dasarnya manusia bekerja karena memiliki suatu tujuan tertentu,
diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan 2. Kegiatan jual beli 3 merupakan
aktifitas 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 untuk objek jual beli
harus dalam kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen 4 tidak kecewa atau
2

Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang dapat memberikan
kepuasan jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Apabila
la sebagian besar kebutuhannya
terpenuhi, maka manusia tersebut disebut makmur. Jadi, kemakmuran adalah situasi atau keadaan di
mana sebagian besar kebutuhan manusia terpenuhi. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau
kebutuhan pokok yang pertama harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Kata primer sendiri
berasal dari kata primus, yang berarti pertama. Secara umum kebutuhan primer terdiri atas pangan,
sandang, dan papan; atau makanan, pakaian, dan rumah. Tanpa makanan, pakaian, dan rumah manusia
bisa mati kelaparan, kedinginan, dan kepanasan.Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang
dipenuhi, setelah kebutuhan primer terpenuhi. Adapun kata sekunder berasal dari kata scundus, yang
berarti kedua. Contoh kebutuhan sekunder, yaitu meja, kursi, lemari, sepatu, tas, sisir, kaos kaki, buku,
pensil, televisi, radio, tempat tidur, dan kendaraan.Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga yang
dipenuhi, setelahkebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kata tersier berasal dari kata tertius, yang
berarti ketiga. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah atau lux. Kebutuhan ini umumnya
dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan prestise atau
kebanggaan di mata masyarakat. Contoh kebutuhan tersier, yaitu pakaian mewah, tas mewah, mobil
mewah,
rumah
mewah,
dan
kapal
pesiar
mewah.
https://harumisujatmiko.wordpress.com/2012/08/08/kebutuhan-dalam-ilmu-ekonomi/, Diakses tanggal
3 Juli 2017.
3
Kegiatan Jual Beli merupakan kegiatan yang hampir setiap hari kita lakukan. Dalam
kegiatan Ekonomi, jual beli merupakan hal yang sangat penting. Banyak para ahli yang juga
turut mengartikan jual beli menurut versi mereka
4
Pengertian Konsumen adalah berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau
consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen)
setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir
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merasa dirugikan. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan
semakin berkembangnya zaman jual beli juga dilakukan antar Negara, contohnya
seperti Kota Batam dengan Negara-negara lain di sekitarnya
rrnya (Singapura dan
Malaysia), dimana kegiatan ini dinamakan impor ekspor 5. Kegiatan impor dan ekspor
diawasi langsung oleh Pemerintah, agar barang yang dijadikan komoditi 6 bukan
merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan menurut UndangUndang. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas
dari Negara lain kedalam Negri. Impor barang secara besar biasanya membutuhkan
campur tangan dari bea dan cukai di Negara pengirim atau penerima.
Yang menjadi polemik masalah impor barang di Kota Batam saat ini adalah
impor pakaian bekas yang menjamur hampir disetiap daerah di Kota Batam yaitu di
Pasar Jodoh depan Ramayana, Batu Aji Pasar Aviari, Simpang Nongsa, yang
dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan
barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Konsumen menurut
Pasal 1 angka 2 undang-Undang Perlindungan Konsumen adalahsetiap 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.
http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-konsumen-dan-hak-konsumen.html, Diakses
tanggal 3 Juli 2017.
5
Ekspor
E
kspor ialah sebuah proses atau kegiatan transportasi komoditas barang dan produk dari
sebuah negara satu menuju negara lain. Proses kegiatan ekspor kadang kala dilakukan oleh perusahaan
dengan taraf skala bisnis yang masih terbilang kecil hingga skala menengah ke atas yang di gunakan
sebagai sebuah strategi paling utama untuk dapat bersaing dikancah internasional maupun lokal.
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-ekspor-dan-penjelasannya-secara-umum/,, Diakses tanggal 4
Juli 2017.
6
Komoditi adalah suatu yang digunakan dalam perdagangan yang dapat dipertukarkan
dengan komoditi lain dari jenis yang sama. Komoditi sebagian besar sering digunakan sebagai bahan
Pengertian
Komoditi,
baku
dalam
produksi
barang
atau
jasa
lainnya.
http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-komoditi/, Diakses tanggal 4 Juli 2017.
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dijumpai lapak-lapak yang menjual pakaian bekas impor. Bisnis ini tumbuh
merajalela Kota Batam, pakaian-pakaian tersebut dihargai bervariasi tergantung
barang yang diperjual belikan dengan harga sangat terjangkau dan bisa dikatakan
sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan
harga pakaian yang masih baru. Hal ini tentunya menarik pembeli terutama
masyarakat ekonomi menengah maupun kebawah. Mereka beranggapan bahwa
membeli pakaian impor bekas tidak menjadi masalah karena harganya yang murah
dan masih layak untuk dipakai, bahkan mereka ingin mencari pakaian dengan merk
tertentu. Hal ini menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat
yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam
jenis pakaian bekas impor. Padahal dampak membeli pakaian impor bekas bagi
kesehatan cukup berbahaya, karena pakaian impor bekas mengandung bakteri yang
tidak akan hilang meskipun sudah dicuci berkali-kali. Jika persoalan ini tidak
ditangani secara tegas maka akan menibulkan lebih banyak masalah.
Dari segi industri, pakaian impor bekas sangat mengganggu pasar domestik7
yang merupakan pangsa pasar bagi industri garment 8 kecil dan konveksi. Hal ini

7

Domestik adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam
negri. Arti domestic juga bermakna segala sesuatu yang bersifat kerumahtanggaan. Hal ini bearti
istilah domestic mencakup segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup internal dalam negri atau
dalam rumah tangga, http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-domestik/, Diakses
tanggal 4 Juli 2017.
8
Industri garment adalah industri yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian.
Yang dimaksud dengan pakaian jadi adalah segala macam pakaian dari bahan tekstil untuk laki-laki,
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nantinya akan mengakibatkan turunnya produktifitas usaha garment dan konveksi
yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga
kerja. Dan di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa 9 dari
ekspor termasuk pajak dan restribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjual
atau pendapatan industry garment dan konveksi tersebut.
Sudah tertulis jelas dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap import wajib mengimpor
barang dalam keadaan baru”. Namun kenyataan yang ada saat ini mengapa masih
banyak dijumpai para penjual pakaian impor bekas, padahal untuk sanksinya sudah
ada dalam Undang-undang yang sama yakni setiap penjual barang impor bekas akan
dipidana selama 5 tahun atau denda administrasi sebesar 5.000.000.000 (lima miliar
rupiah).

wanita, anak-anak dan bayi. Bahan bakunya adalah kain tenun atau kain rajutan dan produknya antara
lain berupa kemeja (shirts), blus (blouses), rok (skirts), kaus (t-shirts, polo shirt, sport swear),
pakaian dalam (underwear) dan lain-lain. Industri tersebut merupakan penyumbang devisa terbesar
bagi negara setelah minyak dan gas bumi (Migas). Di pasar internasionals endiri, produk garment
Indonesia telah memiliki posisi yang cukup bagus, dengan pangsa antara 3 % sampai 4% dari total
nilai ekpsor dunia, https://khaniaanisah.wordpress.com/2012/11/17/garment/, Diakses tanggal 4 Juli
2017.
9
Devisa ialah sejumlah valuta asing yang berguna untuk membiayai transaksi perdagangan
D
antarnegara
arnegara atau internasional. Dalam perdagangan internasional terjadi kegiatan ekspor dan impor
barang ataupun jasa. Apabila impor barang dari luar negeri, maka harus membayar negara asal barang
impor
tersebut,,
http://woocara.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-devisa-macam-fungsi-sumbertujuan-lengkap.html,
Diakses
tanggal
4
Juli
2017.
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Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi
tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas
maupun harga yang sewajarnya untuk barang tersebut. Sehingga kondisi ini
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan
konsumen berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di maksud menjadi landasan hukum
yang kuat bagi pemeintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas yang
merugikan konsumen.
Dari uraian di atas, penulis tertatik untuk mengkaji masalah dengan cara
melihat bagaimana praktek jual beli pakaian bekas impor di Kota Batam dan
bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli
impor bekas. Maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian
yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian
Bekas Impor Di Kota Batam.”
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1.2.

Permasalahan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1.

Apakah perlindungan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota
Batam sudah dilaksanakan secara efektif dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen?

2.

Apakah penjual pakaian bekas telah memberikan perlindungan terhadap
konsumen dalam praktek jual beli pakaian bekas impor di Kota Batam?

3.

Bagaimana peran Pemerintah Kota Batam khususnya Bea Cukai untuk
Perlindungan Konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Batam?

1.3.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
melalui penelitian hukum ini adalah:
1.

Menganalisis perlindungan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di
Kota Batam sudah dilaksanakan secara efektif dalam UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

2.

Mengidentifikasi penjual pakian bekas telah memberikan perlindungan
terhadap konsumen dalam praktek jual beli pakaian bekas impor di Kota
Batam.
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3.

Memberikan solusi terbaik untuk Perlindungan Konsumen bagi jual beli
pakaian bekas impor di Kota Batam.

1.3.2

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1.

Manfaat Teoritis:
Penggunaan teori yang peneliti lakukan lebih tepat menggunakan teori
efektivitas yang di paparkan oleh (Soerjono Soekanto) yang menyebutkan
bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, yaitu; faktor
hukumnya sendiri (Undang-undang), faktor penegakan hukum, yakni pihakpihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni
lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor
kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 10

2.

Manfaat Praktis:
a. Bagi stakeholder yaitu pemerintah Kota Batam dalam hal ini terkait Dinas
Perdagangan, Bea dan Cukai Kota Batam, serta gudang penampung jual
beli barang bekas impor, dapat bertanggungjawab atas perlindungan

10

Soerjono Soekanto, Faktor
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Ra
Raja
ja
Grafindo Persada, 2008, hal. 8
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hukum terhadap konsumen yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tercapai kesejahteraan masyarakat di Kota
Batam.
b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sarana
informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai jual
beli pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Batam. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pengembang ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen yang
menegakan perlindungan hukum terhadap para konsumen serta dapat
menjadi masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil
penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda.
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