
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis 

menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis 

paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Persamaan dan Perbedaan antara BPSK di Indonesia dan TCCM di 

Malaysia dalam melaksanakan Peranannya 

A. Persamaan antara BPSK di Indonesia dan TCCM di Malaysia 

dalam melaksanakan Peranannya 

1. BPSK dan TCCM adalah sama-sama merupakan lembaga 

nonperadilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen 

dengan prosedur cepat, biaya ringan, dan sederhana; 

2. Alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang digunakan untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen oleh TCCM adalah mediasi. 

Hal ini sama dengan BPSK yang salah satu dari pilihan alternatif 

penyelesaian sengketa konsumen yang ada juga menggunakan 

jenis mediasi ini; 

3. BPSK dan TCCM dalam melaksanakan peranannya memiliki 

persamaan yaitu memilki kewajiban untuk memberikan konsultasi 
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perihal perlindungan konsumen terhadap konsumen yang ingin 

mengajukan klaim; 

4. BPSK dan TCCM sama-sama memilki kewajiban melakukan 

pengawasan terhadap pelaku usaha yang dianggap melakukan 

pelanggaran terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum konsumen; 

5. BPSK dan TCCM berwenang menerima pengaduan baik tertulis 

maupun lisan dari konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan. 

Akan tetapi, apabila ada perjanjian sebelumnya antara pelaku 

usaha dan konsumen yang mencantumkan adanya alternatif 

penyelesaian sengketa yang disepakati, maka kedua lembaga 

tersebut tidak memiliki wewenang terhadap penyelesaian sengketa 

tersebut; 

6. Proses pemeriksaan saksi, adanya pengangkatan sumpah terhadap 

saksi yang akan memberi keterangan, penerimaan maupun 

pencarian bukti-bukti, serta alat-alat bukti yang diperbolehkan 

dalam proses pemeriksaan antara BPSK dan TCCM adalah 

memiliki persamaan; 

7. Dalam proses pencarian bukti antara BPSK dan TCCM berhak 

meminta bantuan penyidik dari pihak kepolisian (apabila di 

BPSK), asisten pengawas (apabila di TCCM), serta bantuan dari 

pejabat pegawai negeri sipil; 
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8. BPSK dan TCCM memiliki wewenang dan berkewajiban 

menentukan dan memutuskan ada atau tidaknya kerugian terhadap 

konsumen; 

9. Salah satu Alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh 

BPSK yaitu mediasi maupun konsiliasi, dalam penentuan hasil 

putusan penyelesaian sengketa konsumen adalah sama dengan 

TCCM yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak; 

B. Perbedaan antara BPSK di Indonesia dan TCCM di Malaysia 

dalam melaksanakan peranannya 

1. Pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh 

BPSK adalah terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu konsiliasi, mediasi, 

dan arbitrase. Sedangkan, di TCCM hanya menggunakan satu 

alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi; 

2. Di TCCM dalam hal penentuan putusan ada dua pilihan yaitu 

diserahkan kepada para pihak maupun ditentukan oleh TCCM 

sendiri apabila para pihak tidak dapat menentukan putusan. 

Sedangkan, di BPSK hanya ada satu pilihan dari 3 (tiga) pilihan 

alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan kepada 

konsumen yaitu untuk mediasi dan konsiliasi dalam penentuan 

putusan berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan untuk 

arbitrase dalam penentuan putusan diserahkan sepenuhnya kepada 

majelis BPSK; 
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3. Di TCCM ada pengaturan jenis-jenis putusan yang mungkin 

dikeluarkan oleh TCCM untuk para pihak, yang telah diatur  

secara jelas dalam Pasal 112 Consumer Protection Act 1999 

Malaysia. Sedangkan, di BPSK tidak ada aturan hukum yang 

mengatur hal tersebut; 

4. Di TCCM ada pengaturan mengenai pemberian sanksi terhadap 

pihak yang tidak melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh 

TCCM. Sedangkan, di BPSK tidak ada aturan hukum yang 

mengatur secara tegas akan hal tersebut; 

5. Di TCCM ada aturan pembatasan klaim untuk mengajukan klaim 

ke lembaga tersebut yaitu RM 25.000. Sedangkan, di BPSK tidak 

ada aturan hukum yang mengatur adanya pembatasan klaim 

terhadap konsumen yang ingin mengajukan penyelesaian sengketa 

ke BPSK; 

6. Di TCCM ada pembatasan waktu pengajuan klaim ke lembaga 

tersebut yaitu maksimal 3 (tiga) tahun. Sedangkan, di BPSK tidak 

ada aturan hukum yang mengatur adanya pembatasan jangka 

waktu pengajuan klaim; 

7. Dalam penentuan suatu putusan sebelum putusan tersebut 

ditetapkan oleh TCCM, maka TCCM harus mendapat referensi 

dari Pengadilan Tinggi berkaitan dengan persoalan hukum yang 

ada. Sedangkan, di BPSK tidak ada aturan yang mengharuskan 

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 



BPSK untuk mendapat referensi dari Pengadilan Tinggi dalam 

penentuan suatu putusan; 

8. Untuk putusan yang telah ditetapkan oleh BPSK, maka para pihak 

yang merasa keberatan terhadap putusan tersebut dapat 

mengajukan banding ke Pengadilan Negeri. Sedangkan, Di TCCM, 

apabila putusan yang telah ditetapkan olehnya, maka putusan 

tersebut tidak dapat diajukan banding lagi. Terkecuali sebelum 

terjadi kesepakatan para pihak untuk suatu putusan, ada salah satu 

pihak yang merasa tidak puas maka dapat mengajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi Malaysia; 

9. Jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen yang ada di BPSK 

tergolong relatif pendek yaitu 21 (dua puluh satu) hari. Sedangkan, 

jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen di TCCM 

tergolong panjang yaitu selama 60 (enam puluh) hari. 

2. Pengadopsian Ketentuan Hukum mengenai TCCM di Malaysia ke 

dalam Hukum Indonesia 

Ketentuan hukum mengenai TCCM di Malaysia yang dapat 

diadopsikan ke dalam Hukum Indonesia yaitu sebagai berikut: 

a. Ketentuan hukum tentang pembatasan klaim dalam 

mengajukan penyelesaian sengketa konsumen; 

b. Ketentuan hukum mengenai batasan waktu pengajuan klaim; 
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c. Ketentuan hukum mengenai jangka waktu penyelesaian 

sengketa konsumen; 

d. Ketentuan hukum yang tegas terhadap putusan yang telah 

dikeluarkan oleh suatu lembaga harus bersifat final dan 

mengikat; 

e. Ketentuan hukum mengenai adanya penerapan sanksi pidana 

terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan putusan 

yang telah ditetapkan; 

f. Ketentuan hukum mengenai putusan dapat dieksekusi langsung 

tanpa harus diajukan ke Pengadilan Negeri. 

Jalannya suatu pengadopsian ketentuan hukum adalah tergantung 

dari sistem hukum di Negara tersebut. Berdasarkan teori sistem hukum 

oleh Lawrence Meir Friedman, ada tiga elemen utama dari suatu sistem 

hukum (legal system) yaitu struktur hukum (legal structure), isi hukum 

(legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dilihat dari sturktur 

hukum (legal structure) dan isi hukum (legal substance) yang ada di 

Negara Indonesia dan Negara Malaysia adalah memiliki perbedaan. 

Namun, dilihat dari segi budaya hukumnya (legal culture) antara Negara 

Indonesia dan Negara Malaysia adalah memiliki persamaan yaitu sumber 

hukumnya sebagian adalah bersumber dari hukum islam dan hukum adat. 
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Oleh karena itu, pengadopsian ketentuan hukum TCCM ke dalam hukum 

Indonesia adalah dapat dilaksanakan. 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai 

keterbatasan, antara lain: 

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing 

negara terdapat tata bahasa yang berbeda. Penulis harus 

mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di 

Negara Malaysia, menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan 

juga mempelajari peraturan perundang-undangan di Negara 

Indonesia; 

2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan 

penyusunan penelitian (Pulau Batam) masih sulit untuk mencari 

buku-buku yang berhubungan dengan hukum perlindungan 

konsumen Negara Malaysia. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan 

rekomendasi kepada pemerintah Negara Indonesia untuk melakukan 

perubahan terhadap aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan 

konsumen khususnya mengenai fungsi dan tugas BPSK dalam menyelesaikan 

sengketa konsumen agar dapat meningkatkan kinerja BPSK sehingga dapat 
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melaksanakan fungsi dan tugas penyelesaian sengketa konsumen secara 

efektif. Sesuai yang telah Penulis simpulkan di atas, ketentuan hukum yang 

harus diubah yaitu ketentuan hukum tentang pembatasan klaim dalam 

mengajukan penyelesaian sengketa konsumen, ketentuan hukum mengenai 

batasan waktu pengajuan klaim, ketentuan hukum mengenai jangka waktu 

penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, ketentuan hukum yang tegas 

terhadap putusan yang ditetapkan oleh BPSK harus bersifat final dan 

mengikat, ketentuan hukum mengenai adanya penerapan sanksi pidana 

terhadap pihak yang tidak mau menjalankan putusan, dan ketentuan hukum 

mengenai putusan dapat dieksekusi langsung tanpa harus diajukan ke 

Pengadilan Negeri. 
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