
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia  

Indonesia dan Malaysia merupakan 2 (dua) Negara yang mempunyai 

sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut karena Indonesia 

dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Negara Belanda sedangkan 

Malaysia oleh hegemoni kekuasaan Negara Inggris. Oleh karena itu, hal 

tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara Indonesia dan Negara 

Malaysia. 

a. Sistem Hukum Indonesia 

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang 

berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut 

sebagai Civil Law. Indonesia menganut sistem hukum Civil Law. Hal 

tersebut dilatar belakangi oleh hagemoni kekuasaan Belanda di 

Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan 

peninggalan Belanda.1 

1 Budiman Ginting, “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum 
Indonesia”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf, diunduh 22 
Mei 2014. 
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Sistem Civil Law berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku 

di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di 

abad ke IV sebelum masehi. Dalam sistem Civil Law, hukum yang 

memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan 

perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu perkara 

hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Dokrins Res 

Ajudicata).2 

b. Sistem Hukum Malaysia 

Negara Malaysia adalah Negara yang menganut sistem hukum 

Anglo Saxon atau yang juga disebut sebagai Common Law.3 Common 

Law mulai berkembang di Inggris sejak abad ke XI dan sering juga 

disebut sebagai sistem “Unwritten Law” atau hukum tidak tertulis. 

Akan tetapi, sistem Common Law bukanlah sepenuhnya merupakan 

hukum tidak tertulis, sebab dimana dalam sistem Common Law juga 

dikenal hukum yang bersifat tertulis (statutes).4  

Sumber dalam sistem Common Law ialah putusan pengadilan 

dan melalui putusan pengadilanlah kaidah-kaidah hukum dibentuk dan 

2 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007), hlm. 68-69. 
 
3Embassy of Malaysia at Washington D.C, 
http://www.erieri.co.uk/freedata/HRCodes/MALAYSIA.htm, diunduh 22 Mei 2014. 
 
4 R.Abdoel Djamali, Op.cit., hlm. 70. 
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menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Selain dari putusan 

pengadilan, dalam sistem Common Law juga dikenal kebiasaan, 

peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan peraturan 

administrasi Negara. 

Sumber hukum kebiasaan, peraturan perundang-undangan dan 

peraturan administrasi Negara dalam sistem Common Law tidak 

tersusun secara sitematis dalam hirarki seperti halnya dalam Civil Law. 

Dalam sistem Common Law, hakim memiliki wewenang yang luas 

untuk menafsirkan peraturan yang berlaku dan membuat putusan 

dengan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang menjadi 

pegangan bagi hakim-hakim lainnya untuk mengadili perkara yang 

sejenis.5   

2. Pengertian Konsumen  

Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa 

puluh tahun lalu diberbagai Negara dan sampai saat ini sudah puluhan Negara 

memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan 

perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. 

Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai Negara telah pula menetapkan 

hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan 

kepada konsumen. Di samping itu, telah pula berdiri organisasi konsumen 

5 Ibid., hlm. 71. 
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internasional, yaitu International Organization of Consumer Union (IOCU). 

Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen 

lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.6 

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer 

atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah 

arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang 

menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan 

termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus 

Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau 

konsumen.7 

Di Indonesia telah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat 

akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu 

peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam 

naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah pembahasan rancangan 

peraturan perundang-undangan, cukup banyak dibahas dan dibicarakan 

tentang berbagai peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan 

6 Nurmadjito, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 12. 
 
7 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 
3. 
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kosumen. Dari naskah-naskah akademik itu yang patut mendapat perhatian, 

antara lain:8 

a. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman 

(BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu 

pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri 

atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan. 

b. Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia: 

Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali. 

c. Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan 

Departemen Perdagangan RI, berbunyi: 

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan 

barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. 

Peraturan perundang-undangan negara lain, memberikan berbagai 

perbandingan. Umumnya dibedakan antara konsumen antara dan konsumen 

akhir. Dalam merumuskannya, ada yang secara tegas mendefinisikannya 

dalam ketentuan umum perundang-undangan tertentu, ada pula yang termuat 

8 Ibid., hlm. 9-10.  
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dalam pasal tertentu bersama-sama dengan pengaturan sesuatu bentuk 

hubungan hukum.9 

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata 

“konsumen” yang berasal dari consumer sebenarnya berarti “pemakai”. 

Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai 

“korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan 

pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena 

perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan 

pemakai.10 

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau 

mengatur dengan diimbuhi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang 

perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa 

batasan tentang konsumen, yakni:11 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu; 

9 Ibid., hlm. 9-10 
 
10 Agus Brotosusilo, ed.,  Aspek-aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di 
Indonesia, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998), hlm. 46. 
 
11 Az. Nasution, op. cit. hlm. 13. 

Tinawati, Analisis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di 
 Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia), 2014 
UIB Repository (c) 2014 



b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang 

dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain 

atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial); 

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

menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali (non-komersial). 

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa 

kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain 

yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang 

berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. 

Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau 

pasar produsen.12 

Sedang bagi konsumen akhir, barang dan/jasa itu adalah barang atau 

jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk 

konsumen). Barang atau jasa kosumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar 

konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di 

dalam rumah tangga masyarakat. 

12 Ibid., hlm. 14. 
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Unsur untuk membuat barang/jasa lain dan/atau diperdagangkan 

kembali merupakan pembeda pokok, antara lain konsumen-antara (produk 

kapital) dan konsumen-akhir (produk konsumen), yang penggunaanya bagi 

konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. 

Unsur inilah, yang pada dasarnya merupakan beda kepentingan masing-

masing konsumen yaitu, penggunaan sesuatu produk untuk keperluan atau 

tujuan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang 

diperlukan.13 

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bagi konsumen antara yang 

sebenarnya adalah pengusaha/pelaku usaha, kepentingan mereka dalam 

menjalankan usaha atau profesi mereka tidak “terganggu” oleh perbuatan-

perbuatan persaingan yang tidak wajar, perbuatan penguasaan pasar secara 

monopoli atau oligopoli, dan yang sejenis dengan itu. Mereka memerlukan 

kaidah-kaidah hukum yang mencegah perbuatan-perbuatan tidak jujur dalam 

bisnis, dominasi pasar dengan berbagai praktik bisnis yang menghambat 

masuknya perusahaan baru atau merugikan perusahaan lain dengan cara-cara 

yang tidak wajar. 

Bagi konsumen akhir (selanjutnya disebut konsumen), mereka 

memerlukan produk konsumen (barang dan/jasa konsumen) yang aman bagi 

kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk 

13 Ibid., hlm. 15. 
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kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya. Karena itu yang diperlukan 

adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk 

konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, 

jujur, dan bertanggung jawab. 

Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa 

suatu produk dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa 

yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah hukum 

yang dapat melindungi. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi 

menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka 

saling berhubungan dan saling membutuhkan. 

Keadaan seimbang di antara para pihak yang saling berhubungan, akan 

lebih menerbitkan keserasian dan keselarasan materiil, tidak sekadar formil, 

dalam kehidupan manusia Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh falsafah 

bangsa dan negara ini.14 

Pengertian konsumen menurut UUPK dalam pasal 1 ayat (2) 

menyebutkan bahwa:  

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 

  

14 Ibid., hlm. 15-16. 
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Unsur-unsur dari definisi konsumen yang dijelaskan dalam UUPK 
yaitu:15 

a. Setiap orang 

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang 

yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” 

sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual 

yang lazim disebut natuurlijke person atau termasuk juga badan 

hukum (rechtpersoon). Hal ini berbeda dengan pengertian yang 

diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 ayat (3), yang secara 

eksplisit membedakan kedua pengertian person di atas, dengan 

menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. 

Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu 

sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup 

juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum. 

UUPK tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata 

“produsen” sebagai lawan kata “konsumen”. Untuk itu, digunakan 

kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini 

dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), 

produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim 

diberikan. Bahkan, untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam 

15 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4-9. 
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kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, 

tempat iklan itu ditayangkan. 

b. Pemakai  

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUPK, kata 

“pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate 

consumer). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam 

rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau 

jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. 

Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya 

dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa 

itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan 

pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract) 

Sebagai ilustrasi dari uraian itu dapat diberikan contoh berikut, 

seseorang memperoleh paket hadiah atau parsel (parcel) pada hari 

ulang tahunnya. Isi paketnya makanan dan minuman kaleng yang 

dibeli si pengirim dari pasar swalayan. 

Pertanyaannya, apakah penerima paket seorang konsumen 

juga? Jika ia menggugat pasar swalayan itu, apakah ada dasar gugatan 

yang cukup kuat baginya? Hal ini patut dipertanyakan. Jika 

menggunakan prinsip the privity of contract tentu tidak ada hubungan 
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kontraktual antara penerima hadiah dan pihak pasar swalayan karena si 

pembeli parsel ialah orang lain. Dengan demikian, UUPK sudah 

selayaknya meninggalkan prinsip yang sangat merugikan konsumen. 

Konsumen memang tidak sekedar pembeli (buyer atau koper) 

tetapi semua orang (perseorangan atau badan usaha) yang 

mengonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi, yang paling penting 

terjadinya suatu transaksi konsumen (consumer transaction) berupa 

peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam 

menggunakannya. 

Transaksi konsumen memiliki banyak sekali metode. Dewasa 

ini, sudah lazim terjadi sebelum suatu produk dipasarkan, terlebih dulu 

dilakukan pengenalan produk kepada konsumen. Istilahnya product 

knowledge. Untuk itu, dibagikan sampel yang diproduksi khusus dan 

sengaja tidak diperjualbelikan. Orang yang mengonsumsi produk 

sampel juga merupakan konsumen. Oleh karena itu, wajib dilindungi 

hak-haknya. 

Mengartikan konsumen secara sempit, seperti hanya sebagai 

orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (in privity of 

contract) dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisian 

konsumen yang paling sederhana. Di Amerika Serikat cara pandang 
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seperti itu telah ditinggalkan, walaupun baru dilakukan pada awal abad 

ke-20. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu 

barang dan/atau jasa, tetapi termasuk bukan pemakai langsung, 

asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk. 

c. Barang dan/atau Jasa 

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai 

pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini 

“produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk 

hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, 

misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis 

layanan perbankan. 

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang 

dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan 

istilah- istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”. 

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat 

untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi 

masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada 
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masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian 

halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak 

tercakup dalam pengertian tersebut. 

Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus 

ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, 

seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya 

kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai 

transaksi konsumen. Si pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai 

“konsumen” menurut UUPK.  

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat 

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat 

sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf 

e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, 

syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. 

Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan sudah 

biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. 

Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti futures 

trading, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang 

diutamakan. 

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

Hidup Lain 
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Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, 

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

dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. 

Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan 

keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang 

lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk 

hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, 

setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh 

sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena 

pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas 

ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari 

kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing 

peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang 

itu untuk memiliki kucing yang sehat. 

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan 

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya 

konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan 

perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoretis hal 

demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup 

pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit 

menetapkan batas-batas seperti itu. 
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Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. 

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, 

melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, 

perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang 

diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. 

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:16 

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

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

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

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

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam 

perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam 

The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan 

lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak 

mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. 

Namun tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-

hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI, 

16 Ibid., hlm. 16-27. 
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misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap 

empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen. 

Dalam UUPK, empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy 

tersebut juga diakomodasikan. 

Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK ini karena UUPK secara khusus 

mengecualikan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan dibidang 

pengelolaan lingkungan. Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum ini 

saja yang dikecualikan secara khusus, megingat sebagai undang-undang 

paying (umbrella act), UUPK seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen 

itu secara lebih komprehensif.  

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus 

diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat 

dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. 

Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah 

sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi 

barang dan/atau jasa; 
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

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

dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

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

tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Di samping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak 

konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam 

Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak 

merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat 

dilihat sebagai hak konsumen. 
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3. Pengertian Pelaku Usaha 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK disebutkan 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 Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi.17 

Dalam penjelasan Undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor, dan lain-lain.18 

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan 

dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan Directive, 

pengertian “produsen” meliputi: 

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 

manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, 

termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang 

merupakan komponen dalam proses produksinya; 

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk; 

17 Az. Nasution, op. cit., hlm. 17.   
 
18 Ibid., hlm. 17.  
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3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun 

tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai 

produsen dari suatu barang.  

Dalam Pasal 6 UUPK menyebutkan bahwa produsen disebut sebagai 

pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Adapun dalam pasal 7 UUPK diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai 

berikut: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

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

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

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

diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan 

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 
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Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku 

usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, 

sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik 

dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna 

penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam 

melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja 

disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai 

sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan 

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada 

saat melakukan transaksi dengan produsen.19 

Tentang kewajiban urutan kedua pelaku usaha yaitu memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak 

konsumen , juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku 

usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan 

sangat merugikan konsumen. 

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen 

mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran 

19 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 
hlm. 54-55. 
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mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen 

tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.  

4. Pengertian Sengketa Konsumen 

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti 

disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah 

konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh 

semua kalangan. Karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. 

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan 

atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-

orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek 

permasalahan. Sedangkan menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan 

antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang 

suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi 

keduanya.20 Sedangkan pengertian konsumen itu sendiri terdapat dalam 

UUPK Pasal 1 ayat (2) yaitu 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. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa 

20 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31491/3/Chapter%20II.pdf, diunduh 23 Juni 2014.  
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konsumen. Definisi ”sengketa konsumen” dijumpai pada Peraturan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 

350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud 

dengan sengketa konsumen adalah: 

“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menutut ganti 
rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian 
akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.” 

 

Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian 

antara pribadi–pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan 

karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. 

Namun di dalam UUPK tidak disebutkan secara jelas apa itu sengketa 

konsumen, akan tetapi UUPK itu sendiri dapat menjadi “undang-undang 

payung” yaitu menjadi kriteria mengukur dugaan adanya pelanggaran hak-hak 

konsumen, UUPK ini juga diharapkan mampu memberikan solusi bagi 

penyelesaian sengketa konsumen yang timbul sebagai pelaksanaan undang-

undang tersebut. 

Menurut A. Z. Nasution, sengketa konsumen adalah sengketa antara 

konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum publik maupun hukum 

privat) tentang produk barang tertentu yang dikonsumsi konsumen dan/atau 

jasa yang ditawarkan oleh produsen atau pelaku usaha.21  

 

21 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30007/3/Chapter%20II.pdf, diunduh 23 Juni 2014.  
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5. Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang 

Perlindungan Konsumen 

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen di peradilan umum 

Para pihak yang berperkara bebas menentukan pilihannya secara 

sukarela untuk berperkara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Di 

dalam UUPK menyebutkan adanya kemungkinan perdamaian diantara para 

pihak sebelum mereka berperkara di pengadilan ataupun di luar pengadilan. 

Dengan demikian, kata “sukarela” harus diartikan sebagai pilihan para 

pihak, baik sendiri maupun secara bersama untuk menempuh jalan 

penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan, oleh 

karena upaya perdamaian mereka gagal ataupun sejak semula memang 

tidak mau untuk menempuh alternatif perdamaian. 

Sengketa konsumen disini dibatasi pada sengketa perdata. 

Masuknya suatu sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah karena 

kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang 

bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. 

Pengadilan memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat 

bekerja di antara para pihak secara sukarela. Dalam hubungan ini Satjipto 

Rahardjo mengatakan:22 

“Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan 
dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan 

22 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, (Jakarta: Citra Aditya 
Bakti, 2003), hlm. 308-313. 
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pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara 
dan sebagainya.” 
 
Istilah “prosedur berperkara” didahului dengan pendaftaran surat 

gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelumnya, 

itu berarti surat gugatan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara 

teliti dan cermat. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan: 

1. 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 peradilan umum. 

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 

para pihak yang bersengketa. 

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab 

pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat 

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh 

salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa. 

Dari pernyataan Pasal 45 ayat (3) jelas seharusnya bukan hanya 

tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk 
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diperkarakan, melainkan juga tanggung jawab lainnya, misalnya di bidang 

administrasi Negara. Konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya 

diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan peradilan umum untuk kasus 

pidana, tetapi ia sendiri dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan 

peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administrasi di 

dalamnya. Hal yang dikemukakan terakhir ini dapat terjadi, misalnya 

dalam kaitannya dengan kebijakan aparat pemerintah yang ternyata 

dipandang merugikan konsumen secara individual. Bahkan, mengingat 

makin banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia 

juga tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang menggugat pelaku 

usaha di peradilan negara lain, sehingga sengketa konsumen ini pun dapat 

bersifat transnasional.23 

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang 

diberikan hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 UUPK adalah: 

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 

bersangkutan; 

2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang 

sama; 

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 

memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, 

yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas 

23 Ibid., hlm. 308-313. 
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bahwa tujuan didirikannya organsasi itu adalah untuk 

kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 

4. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian 

materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. 

Yusuf Shofie berpandangan untuk permasalahan konsumen dengan 

lembaga pengadilan tidak diketahui dengan pasti secara kuantitatif. Namun 

demikian, ada saja pertimbangan-pertimbangan hakim yang bernuansa 

perlindungan konsumen meskipun minim. Minimnya masalah konsumen di 

pengadilan (tidak termasuk di luar pengadilan) mungkin disebabkan sikap 

konsumen Indonesia yang enggan berperkara di pengadilan. Penyebab 

keengganan mereka meminta keadilan dari pengadilan disebabkan oleh 

yang bersifat yuridis-politis-sosiologis.24 

Pertama, karena tidak konsistensinya badan peradilan kita atas 

putusan-putusannya. Sering terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan 

dalam kasus-kasus yang serupa. Dalam kasus-kasus berskala nasional saja, 

pengadilan belum mampu bersikap konsisten, bagaimana dengan kasus-

kasus konsumen pada era perdagangan bebas yang bernuansa 

internasional.25 

24 Ibid., hlm. 314. 
25 Ibid. 
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Kedua, konsumen enggan berperkara di pengadilan padahal telah 

(sangat) dirugikan pengusaha. Keengganan mereka sebelum 

diundangkannya UUPK pada 20 April 1999, lebih didasarkan pada:26 

a. Belum jelasnya norma-norma perlindungan konsumen (sebelum 

di undangkannya UUPK); 

b. Peradilan kita yang belum sederhana, cepat, dan biaya ringan; 

c. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai 

konsumen dilanggar. 

Ketiga, tarik-menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku 

ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai 

bidang, termasuk akses kepada pengambil keputusan. Yang terakhir ini 

secara sosiologis berada di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum 

mampu menjangkaunya itu pun hanya sebatas pada mereka yang menjadi 

tumbal tarik-menarik kepentingan tersebut.27 

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan 

Asas hukum yang berbunyi point d’interet, point d’ action (tiada 

kepentingan, maka tidak ada aksi) menggambarkan bahwa gugatan diajukan 

untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang 

dilanggar. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, 

 
26 Ibid. 
 
27 Ibid. 
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maka ia tidak dapat mengajukan gugatan. Pada umumnya, suatu gugatan 

diajukan oleh seseorang atau beberapa orang pribadi untuk kepentingan 

mereka, atau juga oleh satu atau beberapa badan hukum untuk kepentingan 

badan hukum itu sendiri, yang dapat diwakilkan kepada seseorang atau 

beberapa orang kuasa. Kompetensi ini didasarkan pada kualitas mereka 

sebagai persona standi in judicio, yang memberikan kewenangan dalam 

hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam suatu proses perkara perdata, 

baik sebagai pihak yang menggugat maupun sebagai pihak yang digugat.28 

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya 

sengketa antara para pihak yang terlibat, dimana penyelesaiannya dilakukan 

melalui proses peradilan. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun 

alasan yang sering mengemuka dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu 

karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga relatif 

lebih cepat dengan biaya relatif lebih ringan, lebih dapat menjaga harmoni 

sosial dengan mengembangkan budaya musyawarah. Melalui jalan tersebut 

diharapkan tidak terjadi prinsip lose-win tetapi win-win, para pihak merasa 

menang sehingga menghindarkan terjadinya hard feeling dan loosing face 

(Muhammad Djumana, hlm. 98).29 

28 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlinsungan Konsumen, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
hlm. 183. 
29 Ibid., hlm. 184. 
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Di Indonesia, ADR mempunyai daya tarik khusus karena 

keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan 

musyawarah mufakat. Beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang 

sering muncul dalam ADR, yaitu:30 

1. Sifat kesukarelaan dalam proses; 

2. Prosedur yang cepat (keputusan non yudisial, prosedur rahasia, 

fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, 

hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tingginya 

kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, keputusan 

bertahan sepanjang waktu). 

Selanjutnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa telah diatur 

dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 

1999 berbunyi: 

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” 

 

Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 ayat (10) 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi: 

30 Ibid. 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. 

 

Menurut Altschul, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ialah: 

Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh 

para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas 

dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele (a trial of a case before 

aprivate tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid 

publicity, and avoid lengthly trial delays). 

Adapun Philip D. Bostwick mengatakan bahwa ADR adalah sebuah 

perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (A set of practices 

and legal techniques that aim): 

a. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan 

para pihak; 

b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang 

bisa terjadi; 

c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke 

Pengadilan. 
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Kemudian berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 

Tahun 1999 di atas, maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan 

dengan cara berikut:31 

1. Konsultasi  

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang 

bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan 

“klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan” yang 

memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi 

keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, 

artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak. 

2. Negosiasi  

Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak 

untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Negosiasi menurut 

Roger Fisher dan William Ury adalah komunikasi dua arah yang 

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 

memilki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi 

merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk 

mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga 

penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan 

pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). 

31 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 
185-188. 
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Negosiasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak 

terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad baik untuk duduk 

bersama dan memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila 

komunikasi antar pihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, 

masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat 

mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik. 

3. Mediasi  

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 

dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau 

beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih 

penasihat asli maupun melalui seorang mediator. 

Menurut Riskin dan Westbrook mediasi merupakan:32 

Mediation is an informal process in which a neutral third party 
helps other resolve a dispute or plan a transaction but does not 
(and ordinarily does not have the power to) impose a solution. 

 
Terjemahan Bebas: 

 
Mediasi adalah sebuah proses informal di mana pihak ketiga 
yang netral membantu menyelesaikan sengketa atau rencana 
transaksi tetapi tidak (dan biasanya tidak memiliki kekuatan 
untuk) memaksakan solusi. 

 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan 

proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak 

memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa 

32 Ibid., hlm. 186. 
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untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan 

memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak 

mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya 

membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

dikuasakan kepadanya.33 

Dalam sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan 

cenderung menunjukan kekuasaannya, pihak ketiga memegang 

peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai 

dengan mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil mencapai 

saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian 

sengketa tanpa arahan konkret dari pihak keitga. 

Peran utama seorang mediator adalah ia harus mampu 

merangsang para pihak untuk menciptakan solusi yang kreatif, dan hal 

ini hanya dapat dilakukan apabila ia benar-benar memahami 

kepentingan dari masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga 

para pihak dapat menemukan solusi yang memenuhi kepentingan para 

pihak yang bersifat fundamental. Kelebihan yang mendasar dari suatu 

mediator tergambar dari pendapat yang berbunyi: The parties are 

provide a forum where they can vent their feelings while telling their 

33 Ibid. 
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‘stories’ so that they feel heard and understood34 sehingga mediator 

memampukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka 

dengan kepala yang jernih dan objektivitas yang lebih tinggi. Hasil 

dari suatu mediasi dapat dirumuskan secara lisan maupun tulisan yang 

dapat dianggap sebagai suatu perjanjian baru atau dapat juga dijadikan 

sebagai suatu perdamaian di muka hakim yang akan menunda proses 

penyelesaian sengketa di pengadilan. 

4. Konsiliasi 

Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata. Konsiliasi sebagai suatu 

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu 

tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. 

Untuk mencegah dilaksanakannya proses peradilan, melainkan juga 

dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan.35 Dalam konsiliasi pihak ketiga 

mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih untuk 

mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus 

duduk bersama dalam perundingan dengan para pihak yang berselisih, 

konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari 

34 Teti Marsaulina, Berbagai Persoalan Yuridis Seputar Asuransi dan Proses Penyelesaian Sengketa 
Antara Konsumen Asuransi dan Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Yustika, 2000), hlm. 221.  
 
35 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op. cit., hlm. 187. 
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perselisihan. Ketentuan tentang konsiliasi dapat dilihat dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (10) dan alinea ke-9 penjelasan umum Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999. Hasil dari kesepakatan para pihak 

melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara 

tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang 

bersengketa, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan 

tertulis dari konsiliasi ini bersifat final dan mengikat para pihak. 

5. Penilaian ahli 

Yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah pendapat hukum 

oleh lembaga arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi: 

Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak 
yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai 
sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan 
pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum 
tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 
 
Dalam suatu bentuk kelembagaan, arbitrase ternyata tidak 

hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan 

pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam 

suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi 

dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap 

pihak yang melakukannya. Oleh sebab itu, pendapat tersebut diberikan 

atas permintaan dari para pihak secara bersama-sama dengan melalui 

mekanisme sebagaimana halnya suatu penunjukan (lembaga) arbitrase 
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untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, maka pendapat 

hukum ini juga bersifat final. Sebenarnya sifat dari pendapat hukum 

yang diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian 

atau bentuk putusan lembaga arbitrase. 

Majelis BPSK mempunyai kewajiban menjaga ketertiban 

jalannya persidangan (Pasal 27 SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001). Terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di 

BPSK (Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai dengan Pasal 36 Surat 

Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001), yaitu: 

1. Persidangan dengan cara konsiliasi; 

Inisiatif salah satu pihak atau para pihak membawa sengketa 

konsumen ke BPSK ditangani Majelis Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen yang bersikap pasif dalam persidangan dengan cara 

konsiliasi. Sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa, 

Majelis BPSK bertugas (Pasal 28 SK Menperindag No. 

350/MPP/Kep/12/2001): 

a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 

b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan; 

c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang 

bersengketa; 
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d. Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan 

konsumen. 

Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 

dengan cara konsiliasi ada 2 (dua) menurut Pasal 29 SK Menperindag 

No. 350/MPP/Kep/12/2001. Pertama, proses penyelesaian sengketa 

konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan 

sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak 

pasif sebagai konsiliator. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan 

pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK. 

2. Persidangan dengan cara mediasi 

Cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para 

pihak, sama halnya dengan cara konsiliasi. Keaktifan Majelis BPSK 

sebagai pemerantara dan penasihat Penyelesaian Sengketa Konsumen 

dengan cara mediasi terlihat dari tugas Majelis BPSK, yaitu: 

a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 

b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan; 

c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang 

bersengketa; 

d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang 

bersengketa; 
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e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian 

sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan konsumen. 

Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan 

cara mediasi ada 2 (dua) menurut Pasal 31 SK Menperindang No. 

350/MPP/Kep/12/2001. Pertama, proses penyelesaian sengketa 

konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan 

sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak 

aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran 

dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, hasil 

musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk 

keputusan BPSK. 

3. Persidangan dengan cara arbitrase 

Pada persidangan dengan cara ini para pihak menyerahkan 

sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan 

menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Proses pemilihan 

Majelis BPSK dengan cara arbitrase ditempuh melalui 2 (dua) tahap 

menurut Pasal 32 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. 

Pertama, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal 

dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis BPSK. 

Kedua, arbiter yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih 

arbiter ketiga dari anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai Ketua 

Tinawati, Analisis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di 
 Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia), 2014 
UIB Repository (c) 2014 



Majelis BPSK. Jadi, unsur pemerintah selalu dipilih untuk menjadi 

Ketua Majelis. 

6. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut 

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia 

a. Pengertian BPSK 

Hubungan hukum antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen 

tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa konsumen. 

Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, 

namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga 

pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen 

karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis. Diluar 

peradilan umum UUPK membuat terobosan dengan memfasilitasi para 

konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku 

usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah 

pihak yang bersengketa. 

BPSK adalah lembaga nonperadilan khusus konsumen yang sangat 

diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara 

berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya 

menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan 

oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai 
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wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari BPSK 

tidak dapat di banding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.36 

Badan ini dibentuk di setiap daerah Tingkat II menurut Pasal 49 

UUPK sedangkan menurut Pasal 49 ayat (1), BPSK dibentuk untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dan badan ini 

mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku 

usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah 3 (tiga) orang atau sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang, yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan 

oleh Menteri (Perindustrian dan Perdagangan). Keanggotaan badan terdiri 

atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan 

anggota dengan dibantu oleh sebuah sekretariat menurut Pasal 50 jo. 51 

UUPK.  

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK menurut Pasal 37 

UUPK, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 

b. Berbadan sehat; 

c. Berkelakuan baik; 

d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan; 

e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan 

konsumen; 

36 Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha, 
Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, hlm. 42.  
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f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 

b. Tugas dan wewenang BPSK 

Menurut Pasal 52 UUPK, tugas dan wewenang BPSK yaitu sebagai 

berikut:  

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 

konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau 

konsiliasi; 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. Pengawasan klausul baku; 

d. Melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 

undang-undang ini; 

e. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis, tentang 

dilanggarnya perlindungan konsumen; 

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen; 

g. Memanggil pelaku usaha pelanggar; 

h. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran itu; 

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka 

tersebut huruf g apabila tidak mau memenuhi panggilan; 

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau 

alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen; 
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l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran 

undang-undang; 

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha 

pelanggar undang-undang. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BSPK dibantu oleh sekretariat 

menurut Pasal 51 ayat (1) UUPK. Dan pengangkatan dan pemberhentian 

kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan oleh Menteri 

menurut Pasal 51 ayat (3) UUPK. 

Di samping itu, ada tiga jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada 

pelaku usaha/penjual, yaitu sebagai berikut: 

a. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 60 UUPK, bahwa: 

- Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang 

menjatuhkan sanksi asministratif terhadap pelaku usaha. 

- Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling 

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

- Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perundang-

undangan. 

b. Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 61 UUPK bahwa: 
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- Pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima tahun) atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

- Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit 

berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan 

pidana yang berlaku. 

- Sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 63 UUPK 

berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman putusan 

hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian 

kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian 

konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaraan atau 

pencabutan izin usaha. 

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibentuk Majelis yang 

terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) anggota dibantu oleh seorang panitera, hal ini 

dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2). Menurut Pasal 54 ayat (3) 

Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK adalah bersifat final dan mengikat. 

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu dua 

puluh satu hari kerja setelah gugatan diterima; serta dalam waktu paling 

lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat 

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empat 

belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan kepada pelaku 
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usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 

empat belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan dianggap 

menerima putusan BPSK dan apabila setelah batas waktu ternyata putusan 

BPSK tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK dapat menyerahkan 

putusan tersebut kepada pihak penyidik dengan penggunaan Putusan 

Majelis BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk 

melakukan penyidikan dengan penggunaan Putusan majelis BPSK dapat 

dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat 

konsumen yang dirugikan. 

Bantahan atas putusan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan 

putusan atas keberatan pelaku usaha dalam waktu paling lambat dua puluh 

satu hari sejak diterimanya keberatan dari pelaku usaha; dan terhadap 

putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling lambat empat 

belas hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik 

Indonesia; kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib 

mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak 

menerima permohonan kasasi. 

c. Prinsip-prinsip BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Tinawati, Analisis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di 
 Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia), 2014 
UIB Repository (c) 2014 



Adapun prinsip-prinsip BPSK dalam menyelesaikan sengketa 

konsumen yaitu sebagai berikut:37 

a. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai win-win solution; 

b. Prosedur beracara yang cepat; 

c. Biaya murah; 

d. Mencapai suatu keadilan. 

Di tambah sedikit referensi dari S. Sothi Rachagan di dalam Al 

Wisnubroto, ada beberapa prinsip mesti harus dipenuhi dalam pengelolaan 

lembaga penyelesaian sengketa konsumen yaitu:38 

1. Aksesibilitas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga 

penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya 

oleh masyarakat. Prinsip ini meliputi elemen-elemen seperti: 

biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian 

yang fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, 

dan tersosialisasi serta tersedia di berbagai tempat; 

2. Fairness dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada 

kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian 

sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri 

37 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op. cit., hlm. 201. 
 
38 http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAB/article/download/911/904, di unduh 19 Juni 2014. 
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(independent) dan dapat dipertanggungjawabkan pada 

masyarakat (public accountability); 

3. Efektif, lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan 

perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara 

yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan 

kualitas penanganan perkara. 

7. Peran The Tribunal for Consumer Claims Malaysia (TCCM) menurut 

Hukum Perlindungan Konsumen di Malaysia 

a. Pengertian TCCM 

The Tribunal for Consumer Claims Malaysia (TCCM) merupakan 

suatu badan independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 85, bagian XII dari 

Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 di Malaysia dimana 

badan ini harus bisa berfungsi sebagai badan yang dapat menentukan hasil 

penyelesaian sengekta konsumen berupa pengeluaran suatu putusan setelah 

mendengarkan kondisi serta permasalahan para pihak. Hasil perdamaian yang 

di tawarkan majelis harus dapat memberikan suatu kepuasan dan persetujuan 

dari para pihak yang bersengketa sehingga dapat memungkinkan para pihak 
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untuk berdamai kembali. Badan ini beroperasi dibawah menteri perdagangan 

dalam negeri, koperasi, dan konsumen.39 

Sebelum pembentukan TCCM ini di Negara Malaysia, semua sengketa 

antara konsumen dan pemasuk atau produsen harus di bawa ke Pengadilan 

Negeri yang melibatkan prosedur yang rumit, biaya tinggi dan memakan 

waktu. Ini yang menyebabkan suatu sebab mengapa masyarakat di Negara 

Malaysia enggan mengajukan gugatannya ke pengadilan atas suatu 

pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen karena jumlah yang 

di klaim kecil. Oleh kerena itu, tujuan dari pembentukan TCCM ini adalah 

untuk menyediakan saluran alternatif selain pengadilan bagi konsumen untuk 

mengajukan klaim atas kerugian yang di deritanya sehubungan dengan barang 

atau jasa yang dibelinya dan semua klaim tersebut diproses dengan cara 

sederhana, mudah, dan cepat.40 

Berdasarkan Consumer Protection Act 1999 (yang merupakan Hukum 

Perlindungan Konsumen di Negara Malaysia), menjelaskan bahwa konsumen 

dapat mengajukan klaim ke TCCM untuk mengklaim atas setiap kerugian 

39 http://www.kpdnkk.gov.my/en/tribunal-tuntutan-pengguna, diunduh 10 Juni 2014. 
 
40 Ibid. 

Tinawati, Analisis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di 
 Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia), 2014 
UIB Repository (c) 2014 

http://www.kpdnkk.gov.my/en/tribunal-tuntutan-pengguna


yang di deritanya sebagai konsumen, yang telah diatur jelas dalam undang-

undang ini yaitu sebagai berikut:41 

a. Yang palsu atau menyesatkan, representasi palsu atau praktik yang 

tidak adil, seperti: 

1. Suatu kegiatan perilaku menyesatkan atau menipu untuk jenis, 

proses manufaktur, kesesuaian untuk tujuan, kualitas dan 

kuantitas. 

2. Indikasi menyesatkan untuk harga atas barang atau jasa yang 

tersedia. 

3. Menawarkan hadiah atau barang gratis dengan maksud tidak 

menyediakan atau menawarkan. 

4. Klaim menyesatkan seperti sementara stok habis, barang 

terbatas dan lain-lain. 

5. Menerima pembayaran untuk suatu barang atau jasa tanpa niat 

untuk memasuk. 

6. Kontrak layanan masa depan sehubungan dengan jasa yang 

diberikan secara terus menerus. 

b. Keamanan barang atau jasa berupa standar keamanan penggunaan 

barang atau jasa. 

41 http://ttpm.kpdnkk.gov.my/portal/index.php/en/claims/type-of-claims, di unduh 10 juni 2014. 
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c. Hak terhadap pemasuk sehubungan dengan salah satu jaminan 

yang tersirat oleh undang-undang, seperti: 

1. Sebagai judul 

2. Untuk kualitas yang dapat diterima 

3. Untuk kesesuaian tujuan tertentu 

4. Bahwa barang sesuai dengan deskripsi 

5. Bahwa barang sesuai dengan sampel 

6. harga yang wajar 

7. Suku cadang 

d. Hak terhadap pemasuk sehubungan dengan jaminan yang tersirat 

oleh undang-undang dalam hubungannya dengan layanan, seperti: 

1. perawatan dan keterampilan yang wajar 

2. kesesuaian dengan tujuan tertentu 

3. layanan akan selesai dalam waktu yang wajar 

4. pembebanan harga yang wajar 

e. Hak terhadap produsen sehubungan dengan jaminan yang tersirat 

pada pasokan barang, seperti: 

1. kualitas, kinerja, atau karakteristik barang 
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2. Penyediaan layanan yang dapat sewaktu-waktu diperlukan 

sehubungan dengan barang 

3. Ketersediaan masa depan barang identik 

4. Pengembalian uang atau pertimbangan lain atas barang yang 

tidak memenuhi syarat 

f. Hak terhadap produsen sehubungan dengan jaminan yang tersirat 

oleh undang-undang, seperti: 

1. Hal barang dalam kualitas yang dapat diterima 

2. Bahwa barang sesuai dengan deskripsi 

3. Perbaikan dan suku cadang  

Keanggotaan TCCM harus mendapat persetujuan dan disahkan oleh 

menteri. Keanggotaan TCCM harus ada seorang ketua dan wakil ketua yang 

harus berasal dari petugas dinas hukum dan kehakiman. Keanggotaan TCCM 

tidak boleh kurang dari 5 (lima) anggota. Agar dapat bergabung dalam 

keanggotaan TCCM, maka orang tersebut harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan oleh Legal Profession Act 1967 (Act 166), Advocates Ordinance 

Sabah (Sabah Cap. 2) atau Advocates Ordinance Sarawak (Swk. Cap. 110).42 

Jangka waktu kedudukan anggota TCCM menurut Pasal 86 Consumer 

Protection Act 1999 Malaysia adalah tidak lebih dari tiga tahun dan akan 

42 Ibid. 
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memenuhi syarat penunjukan kembali pada saat berakhirnya masa jabatannya 

dan tidak akan diangkat untuk lebih dari tiga kali berturut-turut. Dalam hal 

apabila ketua TCCM dalam periode tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi 

ketuanya makanya wakil ketua TCCM harus melaksanakan fungsi ketua.43 

Berdasarkan Pasal 116 ayat 1 Consumer Protection Act 1999 

Malaysia, Keputusan yang dikeluarkan oleh TCCM adalah bersifat final dan 

mengikat.  

b. Tugas dan wewenang TCCM 

Berdasarkan Consumer Act 1999 Malaysia, TCCM memiliki 

yurisdiksi untuk memeriksa:44 

a. Setiap pengajuan klaim dari pihak pemohon dimana permasalahan 

atau pelanggaran tersebut ada di atur dalam Consumer Protection 

Act 1999; 

b. Dimana jumlah klaim tidak melebihi RM 25.000 serta diajukan 

dalam batas waktu 3 (tiga) tahun; 

c. Setiap klaim sehubungan dengan barang atau jasa yang tidak ada 

mekanisme ganti rugi yang disediakan atau dibawah hukum 

tertulis lainnya; 

43 Ibid. 
 
44 Ibid. 
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d. Klaim berdasarkan penyebab aksi yang timbul dalam waktu tiga 

tahun dari klaim tersebut. 

Adapun batasan yurisdiksi TCCM untuk memeriksa kasus tertentu 

yang berarti TCCM tidak berhak memeriksa, berdasarkan Pasal 99 Consumer 

Protection Act 1999, yaitu sebagai berikut: 

a. Yang timbul dari cedera atau kematian; 

b. Dalam hal pemulihan tanah atau lahan; 

c. Sengketa sehubungan dengan tanah; 

d. Sengketa mengenai hak orang atas wasiat; 

e. Sengketa tentang masalah dalam hal bisnis waralaba, asset, rahasia 

dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. 

f. Dimana pengadilan lain telah didirikan berdasarkan hukum tertulis 

untuk memeriksa dan memutuskan klaim mengenai hal-hal yang 

merupakan subyek dari klaim. 

Penjelasan mengenai prosedur pengajuan klaim ke TCCM dalam 

tahapan pendaftaran yaitu sebagai berikut:45 

a. Pemohon harus mengisi formulir 1 dalam 4 (empat) rangkap dan 

mengajukan ke kantor TCCM dengan biaya pengajuan sebesar RM 

5.00; 

45 http://www.kpdnkk.gov.my/en/pengguna/ttpm/tatacara, diunduh 10 Juni 2014. 
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b. Formulir 1 akan didaftarkan tanggal dan ditandatangani oleh 

Sekretaris TCCM dan dibubuhi materai. Dua salinan dari formulir 

1 yang telah dibubuhi materai harus dikembalikan kepada 

Pemohon untuk pengiriman ke Termohon; 

c. Termohon yang menerima salinan segel formulir 1 dari pemohon, 

jika Termohon ingin membantah klaim maka harus mengajukan 

pernyataan pembelaan dan kontra-klaim (jika ada) dalam formulir 

2 yang dapat diperoleh bebas dari kantor TCCM; 

d. Formulir 2 harus diajukan dalam bentuk 4 rangkap ke kantor 

TCCM dalam kurun waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah diterimanya formulir 1 oleh Termohon; 

e. Biaya pengajuan untuk formulir 2 adalah RM 5.00 dan tanda 

terima resmi akan dikeluarkan kepada Termohon; 

f. Formulir 2 akan didaftarkan tanggal dan ditandatangani oleh 

sekretaris TCCM dan dibubuhi materai. Dua salinan dari formulir 

2 yang telah dibubuhi materai harus dikembalikan kepada 

Termohon untuk pengiriman kepada Pemohon; 

g. Pemohon yang menerima salinan disegel formulir 2 mengajukan 

pembelaannya dan kontra-klaim (jika ada) dalam formulir 3 yang 

dapat diperoleh secara gratis di kantor TCCM; 
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h. Formulir 3 harus diajukan dalam bentuk 4 rangkap dalam waktu 

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir 2 

dari Termohon; 

i. Formulir 3 akan didaftarkan tanggal dan ditandatangani oleh 

sekretaris TCCM dan dibubuhi materai dan 2 salinan formulir 3 

yang telah dibubuhi materai harus dikembalikan kepada Pemohon 

untuk pengiriman salinan kepada Termohon. 

Setelah klaim sedang diajukan ke TCCM, sekretaris harus 

memberikan pemberitahuan rincian hari, waktu dan tempat pemeriksaan 

dalam formulir 4 ke Pemohon dan Termohon dalam waktu kurang dari 14 

(empat belas) hari sebelum tanggal sidang. Dalam persidangan TCCM tidak 

ada pihak yang diwakili oleh pengacara atau advokat berdasarkan Pasal 108 

ayat (2) Consumer Act 1999 Malaysia. Sebelum persidangan dimulai, harus 

dipimpin oleh seorang anggota TCCM yang disebut sebagai presiden dalam 

persidangan, dimana presiden duduk sendiri dan membantu para pihak dengan 

cara berkonsultasi dalam hal kasus yang dialami mereka, sebelum persidangan 

di mulai. Pada saat sidang, majelis harus bisa dengan tepat membantu para 

pihak menegosiasikan penyelesaian perselisihan dan membantu menemukan 

titik penyelesaian serta memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat 

merusak timbulnya keinginan untuk menyelesaikan perselisihan. Setiap pihak 

dalam persidangan sebelum majelis, dapat mengemukakan bukti, memanggil 
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saksi, bukti dokumen, catatan atau barang untuk mendukung penyelesaian 

kasus.46 

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak hari pertama sidang 

sebelum majelis, majelis harus bisa memutuskan suatu putusan untuk 

penyelesaian perselisihan.47 

Dalam persidangan, menurut pertimbangan majelis sesuai posisi kasus 

yang ada, putusan yang dikeluarkan oleh majelis dapat berupa satu atau lebih 

putusan dan hasil putusan ini diatur secara jelas dalam Pasal 112 Consumer 

Protection Act 1999 Malaysia yaitu sebagai berikut:48 

a. Bahwa pihak dalam proses membayar uang kepada pihak yang 

lain; 

b. Bahwa barang-barang tertentu di supplier kembali; 

c. Bahwa barang yang di supplier kembali diganti atau diperbaiki; 

d. Bahwa harga atau barang lain yang telah dibayarkan atau 

disediakan oleh konsumen atau orang lain akan dikembalikan 

kepada konsumen atau orang lain itu; 

e. Bahwa suatu pihak mematuhi jaminan; 

46 http://www.kpdnkk.gov.my/en/pengguna/ttpm/tatacara-pendengaran, diunduh 25 Juni 2014. 
 
47 http://www.kpdnkk.gov.my/en/pengguna/ttpm/award, diunduh 25 Juni 2014. 
 
48 http://www.kpdnkk.gov.my/en/pengguna/ttpm/award, diunduh 10 Juni 2014. 
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f. Pemberian uang kepada Pemohon untuk kompensasi kerugian atau 

kerusakan yang diderita oleh Pemohon; 

g. Bahwa kontrak disisihkan seluruhnya atau sebagian; 

h. Bahwa biaya untuk atau terhadap pihak manapun harus dibayar; 

i. Pembayaran bunga pada setiap jumlah atau penghargaan moneter; 

j. Bahwa klaim diberhentikan. 

Setiap penyelesaian yang disepakati oleh para pihak dicatat oleh 

majelis dan setiap putusan yang dibuat berdasarkan proses hukum bersifat 

final dan mengikat. Berdasarkan Pasal 116 ayat 1 Consumer Protection Act 

1999 Malaysia, keputusan yang dikeluarkan oleh TCCM adalah bersifat final 

dan mengikat. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh majelis harus dianggap 

sebagai perintah dari hakim di pengadilan negeri (Magistrate’s Court) dan 

harus ditegakkan ditempat mana putusan itu dibuat. Apabila putusan yang 

telah disepakati oleh para pihak akan tetapi ada pihak yang tidak mau 

melaksanakannya maka akan dikenakan sanksi pidana dan setiap keluhan 

adanya ketidak patuhan pelaksanaan putusan tersebut dapat diadukan kepada 

Divisi Penegakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan 

Konsumen. Terkecuali apabila para pihak merasa tidak puas dengan 

penyelesaian yang ditawarkan majelis sebelum penetapan putusan maka salah 
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satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Malaysia untuk 

menyelesaikan sengketa mereka.49 

Setiap orang yang setelah 14 (empat belas) hari tidak memenuhi 

pelaksanaan putusan yang telah di sepakati dan diputuskan oleh majelis 

TCCM, maka telah dianggap melakukan pelanggaran dan akan diberi sanksi 

menurut Pasal 117 Consumer Protection Act 1999 Malaysia berupa:50 

a. Dikenakan denda tidak melebihi RM 5.000 (lima ribu ringgit) atau 

penjara untuk jangka waktu tidak melebihi dari dua tahun atau 

keduanya; 

b. Dalam hal apabila pelanggaran juga masih dilanjutkan maka 

pelaku akan diberi hukuman selain hukuman yang tersebut diatas 

yaitu dikenakan denda paling banyak RM 1.000 (seribu ringgit) 

untuk setiap hari atau setengah hari dimana pelanggaran masih 

berlanjut. 

Pemerintah Negara Malaysia sendiri telah ada menetapkan sekretaris 

dan beberapa asisten sekretaris serta beberapa pekerja kantor untuk membantu 

fungsi TCCM ini. 

49 http://www.kpdnkk.gov.my/en/pengguna/ttpm/penguatkuasaan-award, diunduh 25 Juni 2014. 
 
50 http://www.kpdnkk.gov.my/en/pengguna/ttpm/penalti-jenayah-kerana-gagal-untuk-patuh, diunduh 
10 Juni 2014. 
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Adapun tugas dan wewenang TCCM menurut Consumer Protection 

Act 1999 Malaysia yaitu sebagai berikut:51 

a. Melakukan pemeriksaan dan menentukan penyelesaian sengketa 

konsumen; 

b. Menyelesaikan sengketa konsumen melalui alternatif penyelesaian 

sengketa dengan cara negosiasi (Pasal 107 Consumer Protection 

Act 1999 Malaysia). Namun di Consumer Protection Act 1999 

Malaysia tidak diatur secara tegas adanya penyelesaian sengketa 

konsumen yang menggunakan cara mediasi di TCCM, akan tetapi 

sebenarnya penyelesaian sengketa konsumen di lembaga tersebut 

menerapkan alternatif penyelesaian sengketa yang tidak jauh beda 

dengan House Building Tribunal di Malaysia yang merupakan 

lembaga nonperadilan yang khusus menyelesaikan sengketa yang 

berhubungan dengan masalah perumahan yaitu mediasi, hanya saja 

alternatif yang digunakan di TCCM adalah sebutan negosiasi tetapi 

proses didalamnya adalah setara dengan proses mediasi52; 

51 Malaysia, Consumer Protection Act 1999. 
 
52 Dato’ Cecil Abraham, “Alternative Dsipute Resolution in Malaysia”  
http://www.aseanlawassociation.org/9GAdocs/w4_Malaysia.pdf, diunduh 01 Juli 2014. 
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c. Memberikan konsultasi kepada konsumen yang ingin mengajukan 

klaim, konsultasi ini dilakukan melalui via internet yaitu e-tribunal 

maupun langsung ke lembaga tersebut; 

d. Memberikan konsultasi kepada para pihak yang ingin 

menyelesaikan perselisihan mereka dan konsultasi ini diberikan 

pada saat sebelum persidangan dimulai oleh majelis; 

e. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan undang-undang ini (Pasal 123 Consumer Protection Act 

1999 Malaysia); 

f.  Berwenang menyelesaikan sengketa konsumen hanya pada kasus 

yang tidak melebihi klaim sebesar RM 25.000;53 

g. Menerima pengaduan konsumen secara lisan maupun tertulis 

tentang dilanggarnya perlindungan konsumen; 

h.  Melakukan pengadaan sumpah dan menerima bukti baik tertulis 

maupun lisan (Pasal 110 ayat 1 (a) Consumer Protection Act 1999 

Malaysia); 

i. Mendapatkan, menerima, dan memeriksa orang yang nantinya 

sebagai saksi, saksi ahli (Pasal 110 ayat 1 (a) Consumer Protection 

Act 1999 Malaysia); 

53 http://ttpm.kpdnkk.gov.my/portal/index.php/en/claims/type-of-claims, di unduh 01 juli 2014. 
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j. Mengelola sumpah dan melakukan penegasan pada kasus tertentu 

yang mungkin diperlukan (Pasal 110 ayat 1 (c) Consumer 

Protection Act 1999 Malaysia); 

k. Melakukan pencarian dan menerima bukti-bukti lainnya seperti 

buku, dokumen, rekaman dan lainnya serta membuat pertanyaan 

lainnya yang dianggap sesuai (Pasal 110 ayat 1 (d) Consumer 

Protection Act 1999 Malaysia); 

l. Meminta asisten pengawas untuk melakukan penyelidikan- 

penyelidikan (Pasal 123 Consumer Protection Act 1999 Malaysia); 

m. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak 

konsumen; 

n. Menetapkan putusan, dalam membuat putusan sebelum putusan itu 

di tetapkan, TCCM harus mendapat referensi dari Pengadilan 

Tinggi berkaitan dengan pertanyaaan hukum yang ada. Hal ini 

dilakukan agar dapat memastikan bahwa tidak adanya kesalahan 

prosedur dalam persidangan, jika menurut TCCM sendiri adanya 

keraguan terhadap putusan yang telah dikeluarkannya karena 

adanya keraguan bahwa putusan tersebut kurang dapat menjamin 

kepuasan para pihak sehingga perlu adanya rujukan atau referensi 

dari Pengadilan Tinggi dalam hal persoalan hukum. Sehingga, 

putusan tersebut nantinya dapat benar-benar dilaksanakan dan 

bersifat final dan mengikat; 
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o. Memberikan alasan terhadap putusan yang telah ditetapkan; 

p. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran tehadap Consumer Protection Act 1999 Malaysia; 

q. Menetapkan salah satu putusan atau lebih dari banyaknya pilihan 

putusan yang dapat diambil dari jenis-jenis putusan yang dapat 

diterapkan dalam kasus tertentu sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 112 Consumer Protection Act 1999 Malaysia kepada pelaku 

usaha yang melakukan pelanggaran; 

r. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku usaha apabila ia tidak 

mau melaksanakan putusan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh 

majelis TCCM; 

B. Kajian Konseptual 

1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman 

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari 

Stanford University, ada tiga elemen  utama dari sistem hukum (legal system), 

yaitu:54 

a. Struktur Hukum (Legal Structure); 

b. Isi Hukum (Legal Substance); 

c. Budaya Hukum (Legal Culture); 

54 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Teori Sistem Hukum Friedman” 
http://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman, diunduh 03 Juni 2014. 
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Menurut Lawrence M. Friedman, Struktur adalah salah satu dasar dan 

elemen nyata dari sistem hukum.55 Kewenangan lembaga penegak hukum 

dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 

pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et 

pereat mundus” yaitu  maksudnya ,meskipun dunia ini runtuh, hukum tetap 

harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat 

penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa 

bagusnya suatu  peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan 

aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. 

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan 

penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang 

mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya 

lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak 

transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor 

penegak hukum memainkan peran penting dalam fungsi hukum. Kalau 

peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum ,masih rendah maka 

kemungkinan akan timbul suatu permasalahan. Demikian juga sebaliknya, 

55 Lawrence Meir Friedman, Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu sosial, (Bandung: Nusa media, 
2011), hlm. 15. 
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apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik maka 

juga akan terjadi permasalahan.56 

Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang 

pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara 

menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen ini. Struktur 

sebuah sistem adalah kerangka badannya. Struktur adalah bentuk 

permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras 

yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur 

sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para 

hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada 

diatas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan 

berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-

peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus 

berperilaku.57 

Yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia 

sosial eksternal. Sistem hukum tidak terisolasi atau tersaing, ia bergantung 

secara mutlak pada input-input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang 

berperkara, tidak akan ada pengadilan. Tanpa ada masalah dan kehendak 

untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua 

56 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, op. cit. 
57 Lawrence Meir Freidman, op. cit., hlm. 16. 
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elemen sosial ini mencairkan kebekuan gambar di atas dan menggerakkan 

sistem.58 

Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum-

merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di 

sana; memilih bagian mana dari “hukum” yang akan beroperasi, bagian mana 

yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-

perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak 

ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari 

kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen 

sikap dan nilai sosial. Istilah “kekuatan-kekuatan sosial” itu sendiri 

merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian 

tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam 

masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan; semua 

kadang ini menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum- 

bergantung pada kulturnya.59 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah 

organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. 

Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan 

peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal itu bergantung 

58 Ibid., hlm. 17. 
59 Ibid. 
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pada ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya perceraian adalah sebuah 

konsep hukum, dan ada negara-negara yang tidak membolehkan perceraian. 

Beberapa peraturan mengenai perceraian, yang membatasi sebab-sebabnya, 

misalnya juga akan berfungsi mencegah perceraian. Berikutnya, penggunaan 

perceraian bergantung pada sturktur pengadilan. Tidak adanya pengadilan 

yang dekat, biaya pengadilan yang mahal, atau kerumitan yurisdiksi yang 

amat sangat akan mengurangi kecenderungan perceraian. Di sini struktur dan 

substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh 

kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi 

tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan 

jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Kultur hukum juga bisa 

mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah 

akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila pergi ke 

pengadilan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan untuk 

mengusahakan perceraian formal. Sebagian orang juga bersikap masa bodoh 

terhadap hak-hak mereka atau takut menggunakannya. Nilai-nilai dalam 

kultur umum juga akan sangat mempengaruhi tingkat penggunaan, apa yang 

akan dipikirkan atau dikatakan oleh para kerabat atau tetangga mengenai 

perceraian, efeknya pada anak-anak dan teman anak-anak, keengganan 

religious dan moral. Nilai-nilai demikian secara keseluruhan dan dalam 
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jangka panjang turut memberi bentuk dan ciri hukum-hukum perceraian itu 

sendiri.60 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai 

landasannya dan tugas dari teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai 

hukum hingga dasar-dasar filsafat yang paling dalam.61Holland yang dikutip oleh 

Wise, Percy M. Winfield dan Bias, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah 

menciptakan dan melindungi hak-hak (legal rights).62 

Menurut Satjipto Raharjo, “hukum melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara 

terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang 

demikian itulah disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan itu dalam 

masyarakat dapat disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi 

alasan melekatnya hak itu pada seseorang.63 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

60 Ibid., hlm. 18. 
61 W. Friedman, Teori dan Filsafat Umum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 2. 
 
62 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28784/4/Chapter%20I.pdf, diunduh 25 Juni 2014. 
 
63 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
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sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.64Menurut Muhcsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.65 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:66 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

64 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3. 
 
65 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Magister Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14. 
 
66 Ibid., hlm. 20. 
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Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.  

3. Hak-hak Konsumen 

Pengertian konsumen menurut UUPK dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan 

bahwa:  

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 
 

Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah 

sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

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

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

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

tidak diskriminatif; 

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

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

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

lainnya. 

Apabila hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, maka konsumen 

berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha. Konsumen bisa 

menyelesaikan sengketanya melalui jalur peradilan maupun non peradilan. 

Konsumen dalam hal ini berhak mendapat perlindungan hukum yang semestinya 

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. 
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