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ABSTRAK 

 

 

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS ADANYA PENGURANGAN BERAT 

BERSIH TIMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA 

 

ZULKARNAEN EKA PUTRA 

DIA.113.310  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam pengurangan berat bersih timbangan oleh pelaku usaha, 

dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap 

pengurangan berat bersih timbangan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian 

normatif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Bentuk 

perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam pengurangan 

berat bersih timbangan yaitu menera ulang alat ukur timbangan pedagang secara 

rutin dan pemberian label terhadap alat ukur tersebut. Di pasar tradisional tindakan 

yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pengurangan berat bersih 

timbangan yaitu sanksi administrasi dengan mencabut izin usaha pelaku. 

 

 

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Pelaku Usaha, Berat Bersih. 

 

 

 

ABSTRACT 

THE CONSUMER PROTECTION OF ADEQUACY OF CONSUMER HEALTH CARE 

CONDUCTED BY THE BUSINESS ACTIVITIES 

The purpose of this study is to know how the legal protection of consumers in the 

reduction of net weight of the scales by business actors, and to know how the responsibility 

of business actors to the net weight reduction scales. This type of research is a type of 

normative research. The method of approach taken in this research is the Legislation 

Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The form of legal protection that can 

be given to consumers in the reduction of net weight of the scales is to re-order the 

merchandise scales regularly and the labeling of the measuring instrument. In the 

traditional market, the action given to the business actors who did the net weight reduction 

was administrative sanction by revoking the perpetrator's business license. 

 

Keywords: Consumer Protection, Business Actor, Net Weight.  
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I. PENDAHULUAN 

 

Pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dengan para pembeli. Di 

pasar terdapat lebih dari satu penjual atau pedagang berkumpul untuk menjajakan 

barang dagangan mereka. Salah satu bentuk pasar yang telah ada sejak dahulu adalah 

pasar tradisional. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 

Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 

Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, 

los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan 

usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 

menawar.  

Untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional pemerintah mencanangkan 

program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu 

tujuannya adalah terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan 

sehat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 

2013.
1
  

                                                           
1 Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang 

Dan Perlengkapannya (Uttp) Dalam Perdagangan Barang, Kementrian Perdagangan, Jakarta, 2013, hlm. 12. 
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Pada praktiknya, hanya sedikit timbangan yang digunakan pelaku usaha 

terutama pedagang di pasar tradisional yang sudah ditera. Hal ini dapat 

mengakibatkan timbulnya kecurangan karena penyalahgunaan timbangan oleh 

pedagang. Timbangan tersebut disalahgunakan dengan berbagai cara sehingga isi 

dan atau bobot barang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini sering terjadi pada jual 

beli di pasar tradisional dan pinggir jalan. Tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di 

pasar modern namun, hal ini lebih sering terjadi di pasar tradisional. Persaingan 

usaha yang semakin ketat dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat diduga 

memicu para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara 

yang curang.  

Kecurangan pedagang yang dilakukan melalui settingan alat timbangan juga 

terjadi di Pasar Tradisional. Hal ini biasanya dilakukan pada penjualan barang-

barang yang menggunakan satuan berat timbangan seperti ons atau Kilogram. Dari 

berbagai jenis timbangan, kecurangan paling banyak ada pada penggunaan 

timbangan jarum dan timbangan meja. Pada timbangan jarum, mur di dalamnya 

dapat dilonggar sehingga saat penimbangan dilakukan timbangan akan lebih longgar 

dan menimbulkan hasil berat yang lebih berat karena jarum akan bergerak lebih 

banyak karena mur longgar. Pengendoran mur jarum yang dilakukan pedagang 

curang mengakibatkan berat barang biasanya akan berkurang 1-2 ons dari berat 

seharusnya. Sedangkan pada timbangan meja, teknik kecurangannya pun dilakukan 

dengan berbagai cara, mulai dari dengan menyelipkan lempengan besi di bawah 

piring wadah menaruh barang sehingga mempengaruhi pengurangan berat yang 

ditimbangan. Cara lain yang dilakukan adalah dengan membongkar anak timbangan 

untuk diambil timahnya. Karena jika diambil timahnya dengan cara dibor maka berat 

anak timbangan akan berkurang.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen 

dalam pengurangan berat bersih alat ukur/timbangan oleh pelaku usaha; 2) 

Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha terhadap pengurangan berat bersih alat 

ukur/timbangan. 

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengurangan berat bersih alat 

ukur/timbangan oleh pelaku usaha; 2) Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku 

usaha terhadap pengurangan berat bersih alat ukur/timbangan. 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) 

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan mengenai hukum perlindungan konsumen serta memberikan 

penjelasan yang lebih nyata mengenai perlindungan konsumen terhadap kecurangan 

pelaku usaha; 2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis 

sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penyusun dalam mengkritisi 

persoalan-persoalan hukum serta memberikan masukan pada penegak hukum 

khususnya di Permerintah Kota Mataram. 

Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan 

metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan 

konsumen. 
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II. PEMBAHASAN 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengurangan Berat Bersih 

Alat Ukur/Timbangan Oleh Pelaku Usaha. 

 

Pada era perdagangan bebas, arus barang dan jasa dapat masuk ke semua 

negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur. 

Persaingan jujur adalah suatu persaingan di mana konsumen dapat memiliki barang 

atau jasa karena suatu jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, 

pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerja sama antar negara, 

antar semua pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu model perlindungan 

yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur. 

Penggunaan alat timbangan saat sekarang dalam aktifitas jual beli/ 

perdagangan sebahagian besar tidak akan terlepas dari penggunaan alat ukur 

timbangan. Alat timbangan dan perlengkapannya memiliki manfaat bagi pelaku 

usaha dalam mengukur berat barang yang akan dijual kepada konsumen atau 

pembeli. Pasar Tradisional merupakan salah satu tempat yang setiap harinya 

menggelar kegiatan jual beli secara eceran. Gelar jual beli secara eceran yang ada di 

Pasar Tradisional sebagian besar tidak lepas dari penggunaan alat timbangan dan 

perlengkapannya.  

Pengaturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut 

penggunaan alat ukur dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang 

dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya". 
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Tindakan yang dilarang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 

misalnya seperti memanipulasi timbangan sehingga fungsi standar dari timbangan 

tersebut menjadi berubah, kemudian tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan 

dan alat perlengkapannya termasuk hal yang dilarang dalam Undang-undang ini. 

Timbangan yang tidak ditera ulang akan dapat merubah fungsi standar dari 

timbangan tersebut, karena dimungkinkan fungsi pegas atau per dalam timbangan 

tersebut tidak berfungsi baik sehingga berat dari barang yang ditimbang bisa menjadi 

berkurang dan atau berlebih dari berat yang telah distandarkan dalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dari gambaran permasalahan yang telah penyusun jelaskan di atas, penyusun 

ingin mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat 

timbangan dan perlengkapannya di Pasar Tradisional. Pelaksanaan hak dan 

kewajiban pelaku usaha/pedagang yang mempergunakan alat timbangan dan 

perlengkapnnya di Pasar Tradisional. 

Pedagang atau pelaku usaha dalam menjalankan usaha mempunyai tujuan 

yang sama yakni untuk mencari untung dalam kegiatan usahanya, demikian pula 

konsumen harus mendapatkan kepuasan dalam menggunakan benda yang dibelinya 

sesuai dengan ukuran yang telah dibelinya. Bila dari produk atau barang yang dijual 

oleh pelaku usaha atau pedagang dapat atau merugikan konsumen atau pembeli baik 

mutu maupun jumlah sesuai yang telah disepakati, maka pedaganglah yang dimintai 

pertanggungjawaban.
2
 

Praktek pemberian informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha/ penjual 

kepada konsumen/ pembeli dapat dilakukan dengan langsung memberikan informasi 

                                                           
2 Aman Sinaga, Aplikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen; Makalah 

Disampaikan Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bandung, Direktorat 

Perlindungan Konsumen, Depertemen Perdagangan, 2006, hlm 11. 
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tentang jumlah atau ukuran timbangan dan kualitas barang pada saat terjadi transaksi 

jual beli di Pasar Tradisional.
3
  

Informasi yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah informasi 

mengenai barang yang sudah dikemas dengan ukuran tertentu, misalnya minyak 

goreng yang dikemas oleh pedagang dalam plastik berukuran satu kilogram dan 

dijual sebesar harga pasaran ternyata bila ditimbang ulang ukuran berat dari barang 

tersebut masih kurang. Kurangnya kesadaran pelaku usaha atau penjual secara 

eceran di Pasar Ampenan dalam memberi informasi yang jelas dan benar, pada 

dasarnya sangat merugikan konsumen. Konsumen yang tidak mendapatkan 

informasi atau tidak mengetahui informasi yang jelas tentang barang yang dibelinya 

sangat merugikan konsumen atau pembeli itu sendiri.  

Usaha perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang di Pasar 

Tradisional termasuk ke dalam usaha barang. Menjamin mutu jasa disini adalah 

pemakaian timbangan dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang telah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan 

pemakaian timbangan sesuai dengan spesifikasi penggunaan dari timbangan dan alat 

perlengkapannya. Adanya pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang 

Metrologi Legal akan mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi standar metrologi 

dalam menjalankan kegiatan usahanya baik secara grosiran ataupun secara retail atau 

eceran. 

Standar mutu yang dimaksud disini adalah mengenai ukuran berat dalam 

penggunaan alat timbangan dan perlengkapnnya sewaktu melakukan transaksi jual 

beli di Pasar Tradisional dengan konsumen. Penggunaan alat timbangan dan 

                                                           
3 Ibid, hlm 9. 
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perlengkapan oleh pelaku usaha atau pedagang di Pasar Tradisional Khususnya di 

Lombok kerap terjadi. 

Cara mengakali timbangan yang dilakukan para pedagang nakal sebenarnya 

cukup sederhana. Pada timbangan duduk misalnya, mereka mengurangi kadar batu 

pemberat yang digunakan untuk mengukur berat barang yang dibeli. Cara lain adalah 

dengan menambah pemberat ekstra pada sisi penimbangan barang. Batu timbangan 

yang tak dipindahkan dari tempatnya kendati tak sedang menakar barang menjadi 

indikasi adanya kecurangan. 

Praktik curang tersebut jelas merugikan pembeli. Karena itu pemerintah kini 

sedang mengebut pengerjaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi. Tugas dari 

satuan kerja dibawah Dinas ESDM Perindag ini mengurusi persoalan timbangan. 

Mulai dari pasar tradisional, timbangan emas, hingga takaran bahan bakar di SPBU. 

Termasuk juga timbangan untuk gabah hasil panen petani. 

Pelanggaran yang kerap dilakuakan oleh pedagang Pasar Tradisional 

sebagaimana yang telah di ataur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1981 yakni dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh 

memakai: a) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapan yang bertanda 

batal; b) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak 

bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang 

berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini; c) 

Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;  

d) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya 

dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat 

atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai yang 

berhak; e) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, 
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isi, berat atau penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya dari pada yang 

diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang; f) 

Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda 

khusus yang memungkinkan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan 

sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini; 

g) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain 

daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini. 

Pedagang yang melakukan pelanggaran sesuai Pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 1981 yaitu pedagang yang menggunakan alat-alat timbangan dan 

atau perlengkapan yang bertanda batal, pedagang yang menggunakan alat-alat 

timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda telah sah yang berlaku 

atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut 

dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini, pedagang yang menggunakan alat-alat 

timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak, pedagang yang 

menggunakan alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya 

dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat 

atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai, alat-alat 

ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau 

penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya dari pada yang diizinkan 

berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-Undang ini. 

Banyaknya konsumen yang merasa dirugikan atau mengalami kerugian, 

tentunya adalah karena hak-haknya telah dilanggar. Bila dilihat secara sepintas 

kerugian yang dialami oleh konsumen atau pedagang sangatlah kecil, tapi bila 

kerugian ini dialami setiap kali transaksi dan oleh banyak orang, maka kerugian 

seperti ini tidak bisa dianggap kecil. Kerugian yang dialamai oleh konsumen 
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harusnya jangan diukur dari kecilnya kerugian yang dialami konsumen secara orang 

perorang, tapi hendaknya dilihat secara kumulatif dan menyeluruh.
4
 

  

Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pengurangan Berat Bersih Alat 

Ukur/Timbangan. 

 

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana 

memilih barang, akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada 

penyadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah, maupun konsumen 

sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa 

mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang 

berkualitas, aman dimakan atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan 

harga yang sesuai. 

Pemerintah memegang peranan penting dalam membuat aturan yang dimuat 

dalam Undang-Undang serta Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

berpindahnya barang dan jasa dari pelaku usaha ke konsumen.  

Kedudukan mengenai tanggung jawab perlu diperhatikan karena 

mempersoalkan mengenai kepentingan konsumen, akan tetapi hal ini harus disertai 

pula dengan analisa mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan 

sampai batas mana pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada produsen.
5
 

Masalah pertanggungjawaban memiliki keterkaitan dengan pelanggaran 

terhadap suatu peraturan, serta suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian maupun ketentuan hukum. Akibat dari pelanggaran tersebut maupun 

wanprestasi yang dilakukan, maka menimbulkan kewajiban kepada pihak yang 

melakukan pelanggaran maupun wanprestasi untuk melakukan perbaikan atau 

                                                           
4  Ismail, Kebijakan Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Bandung, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, 2006, hlm 3. 
5  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 2010, hlm. 66. 
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memberikan ganti kerugian kepada pihak lain. Terdapat beberapa manfaat yang akan 

diperoleh konsumen dari adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan 

penggantian kerugian, yaitu: a) untuk memulihkan hak-hak konsumen yang 

dilanggar; b) untuk memulihkan atas kerugian baik materiil maupun immateriil yang 

telah diderita oleh konsumen; c) untuk memulihkan keadaan semula. 

Bekerjanya hukum dapat dikatakan baik dan efektif bila melibatkan tiga 

komponen dasar yaitu pembuat hukum, birokrat pelaksana dan pemegang peran. 

Setiap anggota masyarakat (para konsumen dan pelaku usaha) sebagaimana 

pemegang peran, perilakunya ditentukan oleh pola peranan yang diharapkan darinya, 

namun bekerjanya harapan itu ditentukan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor 

tersebut adalah: Sanksi yang terdapat dalam peraturan, aktivitas dari lembaga atau 

badan pelaksana hukum, dan seluruh kekuatan sosial, politik dan yang lainnya yang 

bekerja atas diri pemegang peran.
6
 

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha pengurangan berat bersih timbangan 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 memiliki ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 

15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan Pasal 62 ayat (3) memiliki ancaman 

pidana yang lebih rendah yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp. 500.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

                                                           
6 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Genta, 2010 hlm. 

36. 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 

16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999. 

Ketentuan di dalam Pasal 62 ayat (3) menyatakan bahwa terhadap 

pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian 

diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini berarti ketentuan di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ Wetboek van Strafrecht) dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan pidana juga dapat diterapkan 

terhadap perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat 

tetap atau kematian. Selain itu, terdapat pula pidana tamabahan berupa perampasan 

barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah 

penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, 

kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha terhadap 

sanksi pidana dalam Pasal 62. 

Namun perlu juga diingat jika pemberlakuan sanksi pidana merupakan jalan 

yang paling akhir jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai. Para 

pihak hendaknya berupaya menyelesaikan sengketanya melalui jalur di luar 

pengadilan terlebih dahulu baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) maupun cara-cara di luar pengadilan lainnya. 

Apabila ternyata kerugian ini dapat dibuktikan karena ada hubungan 

perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tahap selanjutnya adalah mencari 

dari bagian-bagian perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga 

mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Jika kerugian ini diakibatkan oleh 

peristiwa ini maka seorang pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pihak yang 

wanprestasi. 
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Tanggungjawab pelaku usaha terkait langsung dengan pengurangan berat 

bersih alat ukur/timbangan, yang dapat terjadi sebagai akibat kejurangan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha. Pada kasus pertanggung jawaban pengurangan berat 

bersih alat ukur/timbangan ini, pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku 

usaha dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dari laporan ini pemerintah 

dapat melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam 

bentuk penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Bentuk perlindungan hukum bagi 

rakyat yaitu bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan 

hukum secara preventif yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitive. sebaliknya, perlindungan hukum represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2) Tanggungjawab pelaku usaha 

terhadap pengurangan berat bersih alat ukur/timbangan adalah tanggung jawab 

melalui hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Tanggungjawab 

perdata dapat diberikan sanksi berupa kompensasi atau ganti rugi. Tanggungjawab 

pidana dapat berupa pemberian sanksi pidana. Sedangkan tanggungjawab secara 

administrasi yang berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada 

pengusaha. Jika terjadi pelanggaran izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh 

pemerintah dan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha dari pelaku 

usaha tersebut. 

Saran penelitian ini yaitu: 1) Hendaknya Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) harus tetap melakukan penyelidikan atau pengecekan 

terhadap alat ukur/timbangan yang di pakai oleh pelaku usaha, sehingga nantinya 

pelaku usaha tidak lagi memberikan kerugian-kerugian kepada konsumen baik yang 

di sengaja atau tidak di sengaja. Sehingga tetap terjalin hubungan yang baik dan 

terlindungi antara konsumen dan pelaku usaha; 2) Pelaku usaha yang terbukti 

melakukan kecurangan harus diberikan sanksi agar tidak mengulangi perbuatanya 
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lagi serta menyita alat ukur/timbangan yang digunakan, sehingga tidak ada lagi yang 

di temukan perbuatan yang melanggar hukum baik itu melanggar aturan dan 

Undang-Undang.  
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