
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.      Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat telah menghasilkan 

berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Konsumen pada akhirnya 

dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif. 

Kondisi yang demikian di satu sisi sangat bermanfaat bagi konsumen, karena 

kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun, disisi lain dapat 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dimana 

konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya dijadikan sebagai objek 

bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat 

promosi, cara penjualan serta penerapan janji yang merugikan konsumen. Hal ini 

dikarenakan kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak 

dan kewajibannya. 

Situasi tersebut akan menimbulkan terjadinya sengketa antara konsumen 

dengan pelaku usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah 

menuangkan perlindungan konsumen dalam bentuk suatu produk hukum yaitu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).  Dimana berdasarkan pasal 45 ayat 1 

UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat 

pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan 
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peradilan umum. Perlindungan hukum untuk konsumen yang mengalami kerugian 

dijamin oleh UUPK, buktinya UUPK memberikan pilihan bagi konsumen dan 

pelaku usaha untuk sepakat memilih jalur peradilan atau non peradilan. Secara 

teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara 

penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan, 

kemudian proses penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi di luar 

pengadilan. Proses non litigasi (diluar peradilan) untuk suatu penyelesaian 

sengketa konsumen adalah berada di tugas dan wewenang BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagaimana disebut dalam pasal 49 ayat 1 

UUPK yaitu pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di 

daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan.  

Untuk mengatur kelembagaan BPSK tersebut telah dikeluarkan sejumlah 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

   -Keputusan Presiden No.90/ 2001 tentang Pembentukan BPSK; 

-Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.301 MPP/  Kep.10/2001 

tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan  Pemberhentian Anggota dan 

Sekretariat BPSK; 

-Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.302  MPP/Kep.10/2001 

tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran LPKSM  (Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat). 

-Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  No.350/MPP/Kep.12/2001 

tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan  Wewenang BPSK; 
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-Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No.605/MPP/Kep.8/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan 

Anggota  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang  dibentuk 

khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara  

konsumen dan pelaku usaha yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,  

pencemaran, dan/atau memanfaatkan jasa ( Pasal 1 nomor 8 Kep. Deperindag 

No.350/MPP/Kep.12/2001). 

 

Adapun tugas dan wewenang dari BPSK berdasarkan Pasal 52 UUPK  

yaitu sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara 

melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku; 

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan 

dalam undang-undang ini; 

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan / atau setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; 
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i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 

ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf f, yang 

tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; 

j. Mendapatkan, meneliti dan / atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; 

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen; 

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan undang-undang ini.  

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK pada prinsipnya 

diserahkan kepada pilihan para pihak antara konsumen dan pelaku usaha yang 

bersangkutan apakah akan di selesaikan melalui mediasi atau arbitrase atau 

konsiliasi. Setelah konsumen dan pelaku usaha mencapai kesepakatan untuk 

memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen dari tiga cara yang ada 

di BPSK, maka majelis BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa 

konsumen menurut pilihan yang telah dipilih dan para pihak wajib mengikutinya. 

Adapun penjelasan mengenai ketiga alternatif penyelesaian sengketa yang 

tersebut tadi yaitu sebagai berikut:  

a. Melalui metode mediasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen 

diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya sama dengan konsiliasi, 
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yang hanya membedakan dari kedua cara dimaksud bahwa majelis aktif 

dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran, dan upaya lain dalam 

penyelesaian sengketa, namun demikian hasil putusan seluruhnya 

diserahkan kepada para pihak.1 

b. Melalui metode arbitrase yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan melalui cara ini, pelaksanaannya berbeda dengan cara 

konsiliasi dan mediasi. Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para 

pihak yang bersengketa. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, cara 

persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak 

yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan konsumen. Putusan atau kesepakatan dalam penyelesaian 

sengketa sepenuhnya menjadi wewenang majelis.2 

c. Melalui metode konsiliasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan melalui cara ini, bahwa majelis berupaya untuk 

mendamaikan para pihak yang bersengketa, jika melalui cara ini majelis 

hanya bertindak sebagai konsiliator (pasif). Hasil penyelesaian sengketa 

konsumen tetap berada ditangan para pihak.3 

Menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 UUPK yang menyebutkan bahwa 

putusan majelis bersifat final dan mengikat serta juga berdasarkan Pasal 42 

1Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, 
Konsiliasi, & Arbitrase), (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 25. 
 
2 Ibid., hlm. 55-59. 
3 Ibid., hlm. 45-53. 
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Kepmenperindag RI No. 350/Mpp/KEP/12/2001 Tahun 2001, putusan dari badan 

penyelesaian sengketa konsumen adalah putusan yang bersifat final dan mengikat 

para pihak sehingga para pihak harus dengan ititkad baik menjalankan hal yang 

sudah disepakati pada putusan tersebut. Agar putusan tersebut dapat menjadi 

putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan 

eksekusi ke pengadilan negeri.4 Hal ini disebabkan karena BPSK adalah lembaga 

di luar pengadilan maka tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Dalam Pasal 57 

UUPK dipertegaskan lagi bahwa putusan BPSK harus diajukan permohonan 

eksekusi pada pengadilan negeri tempat konsumen dirugikan.5 Namun putusan 

majelis bersifat final dan mengikat , hal ini tidak menutup kemungkinan salah 

satu pihak mengajukan keberatan atas putusan yang telah dikeluarkan oleh 

majelis dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Hal ini 

dipertegaskan dalam Pasal 56 ayat 2 UUPK yang menyebutkan bahwa para pihak 

dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Seharusnya 

konsumen yang ingin menyelesaikan sengketanya lebih banyak melalui jalur 

nonperadilan karena sesuai fungsi dan tujuannya lembaga nonperadilan adalah 

lebih menghemat waktu, biaya, dan prosedurnya sederhana. Hal ini disebabkan 

proses litigasi menghasilkan putusan yang bersifat pertentangan yang belum 

4 Ibid., hlm. 184. 
  
5 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), hlm. 332. 
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mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan 

masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, 

tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.6 

Ditambah lagi, dalam kasus melawan pengelola parkir dengan klaim Rp 10.000,- 

yang di tangani oleh Pengacara David Tobing yang di menangkan olehnya 

berdasarkan berita dari detiknews pada hari selasa tanggal 08 juni 2010 lalu, 

David Tobing mengatakan bahwa dalam menangani kasus tersebut dia memilih 

jalur peradilan yaitu litigasi dan tidak melalui jalur nonperadilan yaitu non litigasi 

melalui BPSK. Hal ini karena berdasarkan ungkapannya bahwa putusan BPSK 

yang telah diputus adalah belum final karena masih terdapat kemungkinan adanya 

gugatan keberatan atas putusan BPSK yang telah dikeluarkannya dan penetapan 

eksekusi atas putusan BPSK harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.7  

 Selain itu, terdapat juga perbedaan terhadap tata cara peradilan pada 

umumnya, karena untuk putusan PN atas keberatan putusan BPSK tidak dapat 

dimintakan banding, melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Jika kita 

cermati, kesempatan pengajuan keberatan atas putusan BPSK sama saja dengan 

banding, karena fungsinya sama seperti banding.  

Adapun penjelasan mengenai proses penyelesaian sengketa kosumen oleh 

BPSK yaitu sebagai berikut: 

6 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2003), hlm. 3. 
 
7 Andi Saputra, “BPSK, Apa Kabarmu Kini?” 
http://news.detik.com/read/2010/06/08/083853/1373673/10/bpsk-apa-kabarmu-kini-, diunduh 07 Mei 
2014.  
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a. Pemanggilan pelaku usaha untuk hadir di persidangan BPSK dalam 

waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengeketa di 

terima secara benar dan lengkap dan telah memenuhi persyaratan. 

b. Jawaban disampaikan selambat-lambatnya pada persidangan pertama, 

yaitu hari ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan 

penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. 

c. Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan 

paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah 

gugatan diterima. (berdasarkan Pasal 55 UUPK) 

d. Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh 

BPSK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima 

putusan BPSK. (berdasarkan Pasal 56 UUPK).  

e. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima 

pemberitahuan putusan. Apabila pelaku usaha dalam jangka waktu 

tersebut tidak mengajukan keberatan maka pelaku usaha dianggap 

menerima putusan BPSK. (berdasarkan Pasal 56 ayat 2 dan 3 UUPK)  

f. Apabila ada pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, maka 

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan 

tersebut dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak 

diterimanya keberatan. (berdasarkan Pasal 58 ayat 1 UUPK) 
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g. Terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak masih bisa 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari. (berdasarkan Pasal 58 ayat 2) 

h. Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi. 

(berdasarkan Pasal 58 ayat 3)  

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa 

apabila terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPSK ternyata ada pihak yang 

merasa keberatan terhadap putusan tersebut maka para pihak masih mempunyai 

kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh 

BPSK tersebut dengan cara pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri. Akan 

tetapi, hukum acara yang dipergunakan dalam proses perkara perdata belum bisa 

membantu konsumen dalam mencari keadilan. Pasal 1865 KUHPerdata 

menentukan pembuktian hak seseorang atau kesalahan orang lain dibebankan 

pada pihak yang mengajukan gugatan tersebut. Beban ini lebih banyak tidak dapat 

dipenuhi dalam hubungan antara konsumen dan penyedia barang atau 

penyelenggara jasa pada masa kini. Hal ini terutama karena tidak pahamnya 

konsumen atas pembuatan produk, sistem pemasaran yang digunakan, maupun 

jaminan purna jual yang digunakan oleh pelaku usaha. Proses produksi dan 

pemasaran produk yang makin canggih, kerahasiaan perusahaan dan tanggung 

jawab perusahaan yang hanya pada pemegang sahamnya saja, memperbesar jarak 
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antara konsumen dengan produk konsumen yang ia gunakan di samping hal-hal 

yang dikemukakan diatas. 

Tingkat-tingkat peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 

Mahkamah Agung dan kemungkinan Peninjuan Kembali di Mahkamah 

Konstitusi), lamanya masa proses sampai didapatkan putusan yang efektif, 

ditambah dengan beban pembuktian merupakan kendala bagi konsumen dan 

perlindungannya. 

Apalagi bagi konsumen kecil, yaitu konsumen yang jumlah pembeliannya 

tidak melebihi suatu jumlah tertentu, misalnya pembelian barang atau jasa yang 

tidak melebihi jumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Contoh 

konkret adalah pembelian 1 (satu) unit televisi berwarna dengan harga kurang 

lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Banyangkan saja berapa 

banyak waktu, berapa besar biaya, tenaga dan hal-hal lain berkaitan dengan 

pembelian itu, yang harus dikeluarkan oleh konsumen bersangkutan dalam 

mempertahankan haknya di pengadilan-pengadilan Indonesia. Bayangkan pula 

proses sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung 

dan/atau proses Peninjauan Kembali, yang tidak saja makan waktu berlarut-larut, 

tetapi juga memakan tenaga dan biaya.8 Hal ini tentunya sangat berbeda dengan 

tujuan dibentuknya BPSK sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa 

konsumen dengan biaya murah, cepat, dan sederhana. 

8 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
hlm. 65.  
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Di Negara luar seperti Negara Malaysia ada juga lembaga yang 

menangani konsumen dengan biaya yang murah, cepat, dan sederhana sebutan 

nama lembaga tersebut adalah The Tribunal for Consumer Claims Malaysia 

(TCCM). The Tribunal for Consumer Claims Malaysia (TCCM) ini bukan hanya 

menangani sengketa konsumen tetapi juga kasus-kasus lainnya yang merupakan 

sengketa perdata dengan nilai tuntutan yang kecil. Pengajuan gugatan ke The 

Tribunal for Consumer Claims Malaysia (TCCM) ini langsung diajukan oleh 

masyarakat perncari keadilan tanpa didampingi oleh pengacara. 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, maka Penulis tertarik 

untuk meneliti Judul Skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Peran BPSK dalam 

Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum 

antara Indonesia dan Malaysia)”. 

B.       Perumusan Masalah  

Berdasarkan Judul yang Penulis pilih, Adapun perumusan masalahnya 

yaitu sebagai berikut: 

1. Apa persamaan dan perbedaan antara BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Indonesia dan 

TCCM (The Tribunal for Consumer Claims Malaysia) di 

Malaysia dalam melaksanakan peranannya?  

2. Apakah ketentuan mengenai TCCM (The Tribunal for 

Consumer Claims Malaysia) di Malaysia dapat diadopsikan 

ke dalam hukum Indonesia ? 
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C.       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peranan (tugas dan wewenang) BPSK (Badan   

Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam menyelesaikan sengketa  

konsumen di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui peranan (tugas dan wewenang) TCCM (The 

Tribunal for Consumer Claims Malaysia) dalam menyelesaikan 

sengketa konsumen di Malaysia. 

c. Untuk menganalisis serta menemukan persamaan dan perbedaan 

antara BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan 

TCCM (The Tribunal for Consumer Claims Malaysia) dalam 

melaksanakan peranannya. 

2. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan tugas dan wewenang dari BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Indonesia dan TCCM (The 

Tribunal for Consumer Claims Malaysia) di Malaysia. 

b. Untuk memberikan informasi tentang BPSK (Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen) di Indonesia dan TCCM (The Tribunal for 

Consumer Claims Malaysia) di Malaysia. 

c. Untuk menyarankan kepada lembaga kita sehingga dapat  

meningkatkan kinerja mereka dalam penanganan kasus konsumen 
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agar kinerja lembaga kita semakin meningkat dan sengketa-

sengketa konsumen dapat di selesaikan dengan tuntas. 

d. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca 

penelitian ini. 

e. Untuk memberi masukan perubahan hukum dari fungsi dan tugas 

BPSK. 
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