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ABSTRAK 

 

Maghakalpika, Pangaribawa. 2007. Pelaksanaan Perlindungan Hukum 
Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Semarang. Dibimbing oleh Drs. Herry 
Subondo, M.Hum dan Dr. Indah Sri Utari, SH, M.Hum. 159 h. 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan, Perlindungan Hukum, Konsumen  
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat 
melindungi konsumen dari perilaku menyimpang pelaku usaha. Konsumen 
diharapkan  mendapatkan hak-haknya secara penuh, tetapi pada kenyataannya 
masih banyak konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha sehingga 
dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen.  
 Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap konsumen di kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen? (2) Apa saja 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen 
di Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di kota Semarang ditinjau 
dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum 
Konsumen. (2) Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Semarang. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh konsumen di Kota Semarang. Sampel dari penelitian ini adalah 
konsumen yang mengajukan klaim atau konsumen yang pernah ditangani oleh 
BPSK. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi 
dan wawancara. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa butir-butir dalam UUPK telah mampu 
diterapkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen oleh BPSK Kota 
Semarang. Sengketa yang diselesaikan mengacu pada UUPK dan SK 
Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dengan hasil yang baik, artinya 
keputusan yang ditetapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa ada yang 
dirugikan. Namun demikian, masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
perlindungan konsumen di kota Semarang yaitu, hambatan dari luar meliputi 
kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen yang masih kurang, budaya dan 
pola pikir masyarakat yang merugikan. Hambatan dari dalam meliputi gedung 
BPSK yang masih menjadi satu dengan kantor-kantor lain, dan ketertiban berkas-
berkas perkara yang kurang lengkap. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi BPSK untuk 
mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan BPSK itu sendiri 
kepada masyarakat. Prinsip murah, cepat dan sedehana hendaknya juga diikuti 
oleh keadilan bagi pelaku usaha Peneliti berharap adanya kepedulian pemerintah 
untuk membangun gedung tersendiri bagi BPSK untuk mempermudah 
pelaksanaan perlindungan hukum konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

  Dunia bisnis dalam sejarahnya berkembang dengan sangat pesat yang 

menyebabkan munculnya beberapa masalah dibidang ekonomi  salah satunya 

dalam bidang perdagangan, antara lain masalah mengenai sengketa antara 

produsen sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen di dalam dunia 

usaha mempunyai peranan yang sangat penting, karena konsumenlah yang 

akan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh produsen. Perkembangan 

tersebut juga diikuti oleh kemajuan dalam bidang teknologi telekomonikasi 

informatika yang membuat pelaku usaha atau produsen mampu untuk 

menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang 

sehingga konsumen lebih bebas dalam memilih suatu produk barang. 

Kebebasan memilih bagi konsumen tersebut mengakibatkan kedudukan 

produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada 

pada posisi yang lemah, karena konsumen hanya menjadi objek aktivitas 

bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. 

 Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan hukum bagi konsumen 

telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam 

menghadapi pelaku usaha. Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi 

pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada 

umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik “standart contract” atau 
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“perjanjian baku” yang telah ditandatangani atau disepakati oleh kedua belah 

pihak, atau melalui berbagai informasi semu yang diberikan para pelaku usaha 

kepada konsumen. Masyarakat sendiri adakalanya tidak mengetahui dengan 

jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dari atau 

terhadap pelaku usaha dan dengan siapa konsumen tersebut telah berhubungan 

hukum. Hal itu akan menyulitkan para konsumen ketika terjadi perselisihan 

dengan produsen, dimana perselisihan tersebut sering terjadi karena adanya 

transaksi yang dibuat di luar peraturan yang ada. Menyadari hal itu, dalam 

perkembangannya konsumen semakin sadar akan hak-haknya dan berjuang 

dalam hal: konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan isi kontrak, 

barang yang dibeli kualitasnya tidak bagus atau ada cacat yang tersembunyi 

yang merugikan konsumen dan adanya unsur penipuan atau paksaan dalam 

melakukan transaksi. 

 Kejadian-kejadian itu bukanlah gejala regional saja, tetapi sudah menjadi 

permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. 

Timbulnya kesadaran konsumen ini telah melahirkan salah satu cabang baru 

ilmu hukum yaitu hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen. 

Perkembangan hukum konsumen di dunia bermula dari adanya gerakan 

perlindungan konsumen. Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak 

memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen. Secara 

historis perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan 

konsumen diawal abad ke 19.  
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 Perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terdengar pada tahun 

1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen 

(YLK) bulan Mei 1973. Secara historis pada awalnya yayasan ini berkaitan 

dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang 

dalam negeri. Atas desakan masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi 

dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan 

kualitasnya terjamin. Adanya keinginan dan desakan tersebut memacu yayasan 

tersebut untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk  melindungi 

konsumen, dan mulailah adanya pergerakan-pergerakan yang pada puncaknya 

melahirkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen pada tanggal 20 april 1999. Undang-Undang ini diharapkan dapat 

mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha, dimana 

dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan,  kepedulian, kemampuan, kemandirian 

konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap 

pelaku usaha yang bertanggung jawab. 

 Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki arti penting, dimana 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 akan dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen sekaligus. 

Bahwa perlindungan konsumen sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi 

konsumen tetapi juga bagi kepentingan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen paling tidak melibatkan 4 
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pihak yaitu: konsumen yang baik, pelaku usaha yang baik, konsumen yang 

nakal dan pelaku usaha yang nakal. Hal tersebut dapat dipahami karena 

konsumen dan pelaku usaha bukanlah lawan tetapi pasangan yang saling 

membutuhkan. Masa depan pelaku usaha sangat ditentukan oleh situasi dan 

kondisi dari konsumennya. Jika konsumennya dalam keadaan sehat dan 

perekonomiannya semakin baik, maka pelaku usaha juga akan memiliki masa 

depan yang baik dan sebaliknya (Wahyuni 2003: 87). 

 Berdasarkan Kongres pada tanggal 5 Maret 1962, untuk pertamakalinya 

dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J. F. Kennedy ada empat macam 

hak dasar konsumen yaitu: 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan 

2. Hak untuk mendapatkan informasi 

3. Hak untuk memilih 

4. Hak untuk didengar (Miru dan Yodo 2004: 38-39). 

 Harapan dari adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen bahwa dengan diberlakukannya undang-undang 

tersebut, konsumen akan mendapatkan hak-haknya secara penuh, tetapi pada 

kenyataannya masih banyak konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh 

pelaku usaha sehingga dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi 

konsumen.  

 Ketika hak-hak tersebut dilanggar oleh pelaku usaha, tidak jarang akan 

terjadi sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa 

biasanya melalui pengadilan atau dapat diselesaikan melalui lembaga yang 
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bertugas menyelesaikan sengketa yang dibentuk pemerintah yaitu Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Melalui BPSK konsumen dapat 

mengadukan gugatan kepada pelaku usaha dan selanjutnya akan diproses. 

BPKS saat ini dianggap sebagai lembaga perlindungan konsumen yang paling 

praktis jika dibandingkan pengajuan ke Pengadilan, sehingga lembaga ini 

diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal guna 

memenuhi kewajibannya. Dengan latar belakang masalah tersebut maka 

penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan  

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang” 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

 Sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan dengan 

beberapa cara, antara lain secara kekeluargaan, melalui pengadilan atau 

diselesaikan diluar jalur pegadilan. Masalah-masalah yang muncul dapat 

beraneka ragam dan tidak dapat diklasifikasikan secara tegas. Masalah tersebut  

biasanya muncul akibat pelanggaran pelaku usaha terhadap larangan-larangan 

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Pasal 8. Masalah tersebut misalnya ketidakpuasan 

konsumen atas suatu barang karena tidak sesuai dengan perjanjian, konsumen 

merasa dirugikan atas tanggungan yang bukan kewajibannya, konsumen 

mendapatkan barang cacat atau kadaluarsa, konsumen mendapat barang yang 

tidak sesuai dengan takaran dalam transakasi dan masih banyak lagi, oleh 
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karena itu dalam penelitian ini semua masalah atau sengketa yang diselesaikan 

di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) akan menjadi objek 

penelitian dengan pengambilan beberapa sampel. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

 Atas dasar berbagai masalah yang muncul, agar tulisan ini fokus pada 

masalah yang dikaji maka, penelitian ini hanya dibatasi pada masalah 

pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari segi Undang-

Undang, penegakan, eksekusi melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) di Kota Semarang. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

 Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen baik dari segi penegakan maupun eksekusi, maka 

dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada beberapa masalah antara 

lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota 

Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen ? 

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

konsumen di Kota Semarang? 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditentukan 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen 

di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap konsumen di Kota Semarang. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoretik 

      Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

konsumen di Indonesia, terutama di Kota Semarang.  

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi 

masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 Untuk memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini, maka 

penulis membuat suatu sistematika sebagai garis besarnya. adapun sistematika 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagian awal skripsi 
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 Berisi mengenai judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian inti skripsi 

 Bagian inti skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN   

      Memberikan gambaran singkat mengenai isi skripsi dan 

pembahasan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

skripsi. 

 BAB II : PENELAAHAAN KEPUSTAKAAN 

  Merupakan dasar analisis bagi pemecahan masalah. Isi 

dari bab adalah kajian tentang pengertian konsumen, pelaku 

usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, 

perlindungan konsumen dalam perspektif Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

tujuan dan manfaat perlindungan konsumen di Indonesia, 

pertanggungjawaban pelaku usaha, sengketa, penyelesaian 

sengketa dan alur pikir. 

 BAB III : METODOLOGI  PENELITIAN  

    Berisi mengenai metode pendekatan penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik sampling, 
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alat dan teknik pengumpulan data, objektifitas dan keabsahan 

data, model analisis dan prosedur penelitian. 

 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      Berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di 

Kota Semarang. 

 BAB V : PENUTUP 

             Bagian penutup ini memuat kesimpulan dan saran  
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 

 

A. Pengertian Konsumen 

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

Amerika) atau consument/konsument (Belanda) (Nasution 2002: 3). Undang-

Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan Konsumen adalah setiap 

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. Didalam kepustakaan ekonomi 

dikenal adanya konsumen akhir dan konsumen antara.  

“Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk 
sebagai bagian dari suatu produk, sedangkan  konsumen antara adalah 
konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses 
produksi  suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang 
ini adalah konsumen akhir” (Miru dan Yodo 2004:4). 
 

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen di atas lebih luas bila dibandingkan dengan 

dua rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu yang 

pertama yang diajukan oleh Yayasan Konsumen Indonesia, yang menentukan 

bahwa  konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain 

yang tidak untuk diperdagangkan kembali, sedangkan yang kedua dalam 

naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan 

Konsumen  yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja 
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sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen 

Perdagangan RI menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau 

keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 

diperdagangkan.  

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi korban produk cacat 
yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli 
tetapi pemakai bahkan korban yang bukan pemakai memiliki perlindungan 
yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa pengertian konsumen adalah 
pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian 
berupa kerusakan  benda selain produk yang cacat itu sendiri ( Miru dan Yodo 
2004: 7). 

Konsumen menurut Nasution (2002 : 13) adalah “setiap orang yang 

mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu”. Pakar 

konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan para ahli hukum pada 

umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir 

dari benda dan jasa. Di Perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang 

berkembang konsumen diartikan sebagai The person who optains good or 

services for personal of family purposes. Di Spanyol pengertian konsumen 

didefinisikan lebih luas, yaitu: “any individuals of company who is the 

ultimate buyer or user of personal or real property, products, services or 

activities, regardless oh whether the seller, supplier or producer is a publik or 

private entity, acting alone or collectively.” ( Shidarta 2004: 3-4). Dari 

beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan konsumen adalah pengguna 

akhir dari suatu barang dan jasa.  
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B. Pengertian Pelaku Usaha 

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 adalah: 

 “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi 
(Miru dan Yodo 2004: 8)” 

 
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, 

korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. 

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan 

konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat 

penggunaan produk tidak begitu kesulitan menentukan kepada siapa mereka 

dapat mengajukan tuntutan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun 

akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian 

sebagaimana dalam Directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi 

untuk menentukan kepada siapa mereka akan mengajukan tuntutan jika 

mereka dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam Pasal 3 Directive 

disebutkan bahwa: 

1. produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 

mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang 

memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada 

produk, menjadikan dirinya sebagai produsen; 

2. tanpa mengurangi tangung gugat produsen, maka setiap orang yang 

mengimport suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, 
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atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam 

Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive 

ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen; 

3. dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap 

leveransir atau supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali 

ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang 

tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang 

menyerahkan produk itu kepadanya ( Miru dan Yodo 2004 : 9-10 ). 

 

C. Hak dan Kewajiban Konsumen 

1. Hak-hak Konsumen 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen  hak konsumen adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa 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 mendapatkan 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 sebagimana mestinya. 

i.  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang 
lainnya. 
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 Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lebih luas 

dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan 

oleh presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 

Maret 1962 yaitu terdiri atas: 

a. Hak memperoleh keamanan 

b. Hak memilih 

c. Hak mendapatkan informasi 

d. Hak untuk didengar  

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak manusia 

yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada 

Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia 

(International Organization of  Consumer Union - IOCU) ditambahkan 4 hak 

dasar konsumen lainnya yaitu: 

a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 

b. Hak unrtuk memperoleh ganti rugi 

c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Miru dan 

Yodo 2004: 38-39) 

Shidarta (2004: 22-33) menyusun kembali hak-hak yang telah disebutkan 

tersebut secara sistematis mulai dari yang diasumsikan paling mendasar, maka 

diperoleh urutan sebagai berikut: 

1. Hak konsumen mendapat keamanan 
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 Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang 

ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh 

membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik 

jasmani maupun rohani. 

2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar 

 Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai 

informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak 

sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. 

Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan 

kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan 

dalam kemasan produk.  

 Dengan penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi 

barang dan/atau jasa akan menyebabkan makin banyaknya informasi yang 

harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Mustahil mengharapkan 

sebagian besar konsumen memiliki kemampuan dan kesempatan akses 

informasi secara sama besarnya. Apa yang dikenal dengan consumer 

ignorence yaitu ketidak mampuan konsumen menerima informasi akibat 

kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan dapat saja 

dimanfaatkan tidak sewajarnya oleh pelaku usaha. Itulah sebabnya, hukum 

perlindungan konsumen memberikan hak konsumen atas informasi yang 

benar, yang di dalamnya tercatat juga hak atas informasi yang proporsional 

dan diberikan secara tidak diskriminatif. 

3. Hak untuk didengar 
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 Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi 

adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan karena informasi yang 

diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup 

memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan 

permintaan informasi lebih lanjut. 

4. Hak untuk memilih 

 Dalam mengkonsumsi suatu produk konsumen berhak menentukan 

pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia 

tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi 

membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli. Hak 

untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang atau 

suatu golongan diberikan hak monopoli untuk memproduksi dan 

memasarkan barang atau jasa, maka besar kemungkinan konsumen 

kehilanggan hak untuk membandingkan produk yang satu dengan produk 

yang lain. 

5. Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar 

yang diberikan 

 Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan 

harga yang tidak wajar. Dengan kata lain kuantitas dan kualitas barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang 

dibayar sebagai penggantinya. 

6. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian 
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 Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia 

berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti 

kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau 

atas kesepakatan masing-masing pihak. 

7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum 

 Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasa tidak mendapat 

tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum 

dengannya, maka konsumen berhak mendapat penyelesaian hukum, 

termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut 

pertanggungjawaban hukum dari puhak-pihak yang dipandang merugikan 

karena mengkonsumsi produk itu. 

8. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

 Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak 

yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai 

organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat 

berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas 

lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan nonfisik dan 

lingkungan fisik. 

9.  Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang 

 Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi  jika seorang pengusaha 

berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan 

usahanya dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan 
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dengan iktikad baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian. 

Walaupun persaingan terjadi antar pelaku usaha, dampak dari persaingan 

itu selalu dirasakan oleh konsumen. Jika persaingan sehat, maka 

konsumen mendapat keuntungan. Tetapi jika persaingan tidak sehat 

konsumen mendapat kerugian. 

10. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen 

 Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah 

baru, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-

haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan 

kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, makin 

tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya  dan orang lain. Upaya 

pendidikan konsumen tidak harus selalu melewati pendidikan formal 

tetapi dapat juga melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya 

masyarakat. 

2. Kewajiban Konsumen 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 5 dalam Miru dan Yodo (2004: 47-49) menyebutkan 

beberapa kewajiban konsumen antara lain: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk infomasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan 

keselamatan. 

 Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika 

peringatan yang disampaikan oleh produsen tidak jelas atau tidak 
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mengundang perhatian konsumen untuk membacanya. Jika produsen 

telah menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk 

mengkomunikasikan peringatan itu, maka hal tersebut tidak 

menjadikan tanggung jawab kepada produsen dalam hal penggantian 

kerugian oleh konsumen.  

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa. 

 Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju 

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

disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk dapat 

merugikan produsen mulai pada saat terjadi transaksi dengan produsen. 

c. Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati. 

 Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan sudah 

semestinya demikian. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum 

diperundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban 

secara khusus  seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam 

kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh 

aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. 
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D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 6 menyebutkan hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu: 

1. Hak pelaku usaha adalah 

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 didalam  
penyelasaian 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 perundang-undangan lainnya. 

2. Kewajiban pelaku usaha adalah 

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

dan jaminan barang atau jasa serta memberikan  penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan dan 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 dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi , ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 
dengan perjanjian.   

 

E. Perlindungan Konsumen 

1. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang  Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Rumusan pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Perlindungan konsumen menurut undang-undang tersebut 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan 

“segala upaya yang menjamin kepastian hukum” diharapkan dapat 

menjadi benteng untuk meniadakan tindak sewenang-wenang dari para 

pelaku usaha demi untuk melindungi kepentingan konsumen. Meskipun 

undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, tetapi bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut 

menjadi perhatian, karena keberadaan perekonomian nasional banyak 

ditentukan oleh para pelaku usaha. 

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. 

Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan atas kepastian 

hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga 

dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan 

konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang 

Hukum Publik. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana 

dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum perlindungan 

Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. 

2. Tujuan perlindungan konsumen di Indonesia 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, maka tujuan dari perlindungan 

konsumen adalah: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

 
3. Manfaat perlindungan konsumen di Indonesia 

a. Balancing Position 

Dengan diterapkannya perlindungan konsumen di Indonesia, maka 

kedudukan konsumen yang tadinya cenderung menjadi sasaran pelaku 

usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, misalnya dengan 

cara memperdaya konsumen melalui kiat promosi, cara penjualan, 

serta penerapan perjanjian standar yang akhirnya merugikan pihak 

konsumen kini menjadi subjek yang sejajar dengan posisi pelaku 

usaha. 

b. Memberdayakan kosumen 

Upaya pemberdayaan ini penting karena untuk mengharapkan 

kesadaran dari pelaku usaha di Indonesia itu sangat tidak mudah. 
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Proses pemberdayaan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan 

secara integral, baik melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun dari kemauan 

masyarakat itu sendiri untuk lebih mengetahui hak-haknya. 

c. Meningkatkan profesionalisme pelaku usaha 

Dengan perkembangan dunia bisnis yang terus berubah dengan 

cepat, maka pelaku usaha perlu mengubah orientasi usahanya yang 

selama ini cenderung berorientasi untuk keuntungan jangka pendek 

yang cenderung memperdaya konsumen yang dalam jangka panjang 

hal itu justru akan mematikan usahanya. Dalam kondisi yang seperti 

ini maka para pelaku usaha perlu membangun usaha yang berorientasi 

jangka panjang. Untuk itu perlu memperhatikan prinsip keadilan, 

kejujuran serta memperhatikan etika dalam menjalankan usaha. 

Profesionalisme pelaku usaha merupakan tuntutan yang harus dipenuhi 

untuk saat ini dan tidak dapat ditawar-tawar lagi jika mereka masih 

ingin tetap eksis dalam menjalankan usahanya. 

 
F. Pertanggungjawaban Pelaku usaha 

 Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, 

mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut dapat 

kita pilah sebagai berikut: 
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a. Tujuh Pasal yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 

dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha. 

b. Dua Pasal yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur pembuktian. 

c. Satu Pasal yaitu Pasal 23 UUPK yang mengatur penyelesaian sengketa 

dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan 

ganti rugi kepada konsumen. 

 Dari tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, ada 

beberapa pasal yang secara tegas mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha  

atas kerugian yang diderita konsumen yaitu Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 

UUPK. 

 Menurut Widjaja dan Yani (2001: 65-66) menyatakan bahwa Pasal 19 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor 
pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 
dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 
dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut 
dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang 
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
 
Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung 

sejak tanggal transaksi. Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan 

untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang 

ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membebankan 

pertanggungjawaban kepada importer barang sebagai mana layaknya pembuat 
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barang yang diimport, apabila importasi tersebut tidak dilakukan oleh agen 

atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan importer 

jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyedia jasa asing 

tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. 

 

G. Sengketa 

 Sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat 

antara pihak tertentu dengan hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-

haknya oleh pihak lain, sedangkan yang lain tidak merasa demikian. Pihak 

yang dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pihak kedua, 

apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka 

selesailah konflik. Sebaliknya, jika reaksi pihak kedua menunjukkan 

perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang sebaliknya, maka terjadi 

apa yang dinamakan sengketa (Margono 2000: 34). Batasan sengketa 

konsumen menurut Nasution (2002: 221) yaitu sengketa konsumen adalah 

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat)tentang 

produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. Hal yang perlu 

diperhatikan pihak-pihak konsumen yang bersengketa itu haruslah konsumen 

yang dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang 

dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri, keluarga dan/atau rumah 

tangga konsumen. 
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H. Penyelesaian Sengketa 

      Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen merupakan salah satu pasal yang tampaknya diselipkan secara 

spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang 

menolak, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan tuntutan konsumen 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, baik melalui badan penyelesaian sengketa 

konsumen maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan ditempat 

kedudukan konsumen. Sengketa yang dumaksud adalah sengketa antara 

pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/jasa 

konsumen tertentu (Nasution 2002: 221). 

 Beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen, antara lain: 

1. Penyelesaian Sengketa secara damai 

 Merupakan penyelesaian sengketa antar pihak dengan atau tanpa 

pendamping/kuasa bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai. 

Perundingan secara musyawarah dan/atau mufakat. penyelesaian dengan 

cara ini disebut pula “penyelesaian secara kekeluargaan”. Dengan cara 

penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan 

bentuk penyelesaian yang “mudah, murah dan lebih cepat”. Dasar hukum 

penyelesaian tersebut terdapat pula dalam KUHPerdata Indonesia (Buku 

ke-III, Bab 18, pasal-pasal 1851-1854 tentang perdamaian/dading) dan 
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dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, Pasal 

45 ayat (2) jo. Pasal 47. 

2. Penyelesaian Sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang 

 Penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa melalui 

peradilan umum atau melalui lembaga yang khusus dibentuk Undang-

Undang, yaitu badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK).  

a. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan 

Syarat penyelesaian sengketa melalui Pengadilan: 

1. para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen 

di luar pengadilan, atau 

2. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, 

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 

yang bersengketa. 

 Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, 

merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis 

menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan 

proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis penyelesaian 

sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat 

dan dengan biaya yang murah. Disamping itu, penyelesaian 

sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak 

merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah 

terlibat suatu sengketa. Hal ini tentunya akan sangat sulit tercapai 
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apabila para pihak yang bersangkutan membawa dan 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui jalur pengadilan, 

karena proses penyelesaian  sengketa melalui pengadilan (litigasi) 

akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan 

bagi pihak lainnya (Miru dan Yodo 2004: 234). 

 Secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena: 

1. penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat; 

 penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada 

umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan 

oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat 

teknis. Disamping itu, arus perkara yang semakin deras 

mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang 

terlampau banyak. 

2. Biaya perkara yang mahal; 

 Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih jika dikaitkan 

dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakinlama 

penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus 

dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika 

diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit. 

3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif; 
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 Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat 

dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela 

dan melindungi kepentingan umum. Demikian pila pengadilan 

dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi 

pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga 

besar” atau “orang kaya”. Dengan demikian, timbul kritikan 

yang menyatakan bahwa “hukum menindas orang miskin, tapi 

orang berduit mengatur hukum”. 

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah; 

 Putusan Pengadilan dianggap tidak menyelesaikan 

masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah 

karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu 

memuaskan serta tidak mampu memberikan kedamaian dan 

ketenteraman kepada para pihak. 

5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. 

 Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, 

terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang, karena 

pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan 

di luar itu pengetahuannya bersifat umum bahkan awam. 

Dengan demikian, sangat mustahil menyelesaikan sengketa 

yang mengandung kompleksitas berbagai bidang (Ibid dalam 

Miru dan Yodo 2004: 235-236) 
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 Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut, timbul usaha-usaha 

untuk memperbaiki sistem peradilan, tapi usaha yang demikian tidak 

mudah karena dalam memperbaiki sistem peradilan terlalu banyak 

aspek yang akan dilindungi, sementara kepentingan tersebut pada 

umumnya bertentangan. Diantara sekian banyak kelemahan dalam 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut, yang termasuk 

banyak dikeluhkan oleh pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian 

perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengajukan 

perkaranya ke pengadilan mengharapkan penyelesaian yang cepat, 

lebih-lebih kalau yang terlibat dalam perkara tersebut adalah dari 

kalangan dunia usaha. 

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) 

Usaha-usaha penyelesaian sengketa secara damai terhadap tuntutan 

ganti rugi oleh konsumen terhadap produsen telah dilakukan di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungen 

Konsumen yang memberikan kemungkinan konsumen untuk 

mengajukan penyelesaian sengketanya diluar peradilan, yaitu melalui 

BPSK yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak 

dikenal lagi upaya hukum banding maupun kasasi dalam Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut.  

BPSK dibentuk di setiap daerah Tingkat II (Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). 
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BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar 

peradilan. 

1. Tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) 

 Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) (Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan  

Konsumen jo. SK. Memperindag Nomor 350 /MPP/Kep/12/2001 

tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu: 

a. Melaksanakan penanganan dan penyelasaian sengketa 
konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen  
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula 

baku 
d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran 

Undang-Undang perlindungan Konsumen 
e. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen 

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan  sengketa 
perlindungan konsumen 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen 

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau 
setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-
Undang Perlindungan Konsumen   

i. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang pada butir g dan butir 
h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

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

k. Menetapkan dan memutuskan ada atau tidaknya kerugian 
dipihak konsumen 

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen 
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m. Menjatuhkan sanksi administratif  kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen 

 
Keanggotaan BPSK terdiri atas tiga unsur yaitu: 

1. Unsur  Pemerintahan, 

2. Unsur  Konsumen, 

3. Unsur Pelaku usaha, 

 Dengan ketentuan bahwa setiap unsur diwakili oleh sedikit-

dikitnya tiga (3) orang dan sebanyak-banyaknya lima (5) orang. 

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.  

2. Ketentuan Berproses di Badan  Penyelesaian Sengketa    

Konsumen (BPSK) 

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 

      Secara teknis peradilan semu, permohonan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (PSK) diatur dalam Pasal 15 sampai 

dengan Pasal 17 SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001. Bentuk permohonan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (PSK) diajukan secara lisan atau tertulis 

ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui 

Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

setempat oleh konsumen. Dalam hal konsumen: 

1. meninggal dunia; 

2. sakit atau telah usia lanjut (manula); 
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3. belum dewasa; 

4. orang asing (Warga Negara Asing), maka permohonan 

diajukan ahli waris atau kuasanya. 

 Isi permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 

memuat secara benar dan lengkap (Pasal 16 SK Menperindag 

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001): 

1. identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti 
diri; 

2. nama dan alamat  pelaku usaha; 
3. barang atau jasa yang diadukan; 
4. bukt perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggal 

perolehan barang atau jasa yang diadukan; 
5. saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, 

foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada. 
 
 Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 

ditolak jika: 

1. tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) tersebut; 

2. permohonan gugatan bukan kewenangan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

 Dari segi administratif, permohonan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (PSK) dicatat Sekretariat Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai format yang disediakan. 

Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dibubuhi 

tanggal dan nomor registrasi. Permohonan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (PSK) diberikan bukti tanda terima. 
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b. Pembentukan Susunan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dan  kepaniteraan 

      Susunan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) ganjil, minimal terdiri dari 3 (tiga) orang yang 

mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan 

dan berpengetahuan di bidang hukum (Pasal 18 SK 

Menperindag Nomor 350/ MMP/Kep/12/2001). Pasal 54 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen mamberikan kewenangan kepada 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) untuk 

membuat ketentuan teknis tentang pelaksanaan tugas Majelis 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ketentuan 

dimaksud, yaitu: SK Menperindag Nomor 

350/MMP/Kep/12/2001. 

 Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan oleh 

Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dibantu oleh 

Penitera (Pasal 18 ayat (1) SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001). Jumlah anggota Majelis Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditetapkan dari 
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unsur-unsur pemerintah (Pasal 18 ayat (3) SK Menperindag 

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Jadi, anggota Majelis Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus ada yang 

berpendidikan Sarjana Hukum (S.H.), tidak peduli asal usul 

yang diwakilinya. Sedangkan Ketua Majelis Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus dari unsur 

pemerintah, meskipun tidak berpendidikan Sarjana Hukum 

(S.H.). 

 Adapun Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) berasal dari anggota Sekretariat ditetapkan dengan 

Surat Penetapan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) (Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 19 

ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). 

Tugas Panitera meliputi (Pasal 19 ayat (2) SK Menperindag 

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001): 

1. mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa 
konsumen; 

2. menyimpan berkas laporan; 
3. menjaga barang bukti; 
4. membantu Majelis menyusun putusan; 
5. membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan 

pelaku usaha; 
6. membuat berita acara persidangan; 
7. membantu Majelis dalam tugas-tugas penyelesaian 

sengketa konsumen. 
 

c. Penerbitan Surat Panggilan 
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 Pasal 26 ayat (1) SK Menperindag nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa memanggil pelaku 

usaha untuk hadir dipersidangan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dilakukan secara tertulis disertai dengan 

copy permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 

dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Penyelesaian 

 Sengketa Konsumen (PSK) diterima secara lengkap dan 

benar telah memenuhi persyaratan Pasal 16 SK Menperindag 

nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Secara formal dalam surat 

tersebut dicantumkan: 

a.   hari, tanggal dan tempat persidangan 

b. kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban 

terhadap permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(PSK) Pasal 26 Ayat (2) UUPK. 

   Jawaban disampaikan selambat-lambatnya  pada 

persidangan pertama yaitu pada hari ke-7 (ketujuh) 

terhitung sejak diterimanya secara formal permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) oleh BPSK. 

d. Tata Cara Persidangan 

1. Persidangan dengan cara konsiliasi 

Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen 

dengan cara konsiliasi ada 2 (Pasal 29 SK Menperindag 

nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Pertama, proses 
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penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk 

maupun ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para 

pihak, sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen bertindak pasif sebagai konsiliator. Kedua, Hasil 

musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan 

dalam bentuk Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. 

2. Persidangan dengan cara mediasi 

Prinsip tata cara Penyelesaian  Sengketa Konsumen 

dengan cara mediasi ada 2 ( Pasal 31 SK Menperindag 

nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Pertama, proses 

penyelesaian sengketa  konsumen  menyangkut bentuk 

maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada 

para pihak, sedangkan BPSK bertindak aktif sebagai 

mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan 

upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.  Kedua,  

Hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha 

dukeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen. 

3. Persidangan dengan cara arbitrase 

Pada persidangan dengan cara ini, para pihak 

menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk 
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memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang 

terjadi. 

e.  Alat Bukti dan Sistem Pembuktian 

      Pasal 21 SK Menperindag nomor 350/MPP/Kep/12/2001, 

alat- alat bukti yang digunakan di BPSK yaitu: 

1. Barang dan/atau jasa 

2. Keterangan para pihak 

3. Keterangan saksi dan/atau saksi ahli 

4. Bukti-bukti lain yang mendukung 

 Sistem pembuktian yang digunakan dalam gugatan anti 

ganti rugi sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 19, 22 

dan Pasal 23 Undang-Undang perlindungan Konsumen adalah 

sistem pembuktian terbalik. 

f.  Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) 

 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf i Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 huruf i SK Menperindag 

nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dijatuhkan paling lambat 

dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima di sekretariat 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Menurut UUPK, isi 

putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

bersifat final dan mengikat. Kata “final” di situ menurut 

penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 



 39

1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa tidak ada upaya 

hukum banding dan kasasi atas putusan Majelis Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  

g.  Eksekusi Putusan 

 Dalam hal pelaku usaha menerima, menyetujui atau 

sependapat dengan diktum atau isi putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka ia wajib 

melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari 

kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 56 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen jo. Pasal 41 ayat (4) SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001). 

 Apabila pelaku usaha tidak menggunakan upaya 

keberatan, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan hukum tetap. Tidak 

dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah diajukannya 

fiat eksekusi berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, merupakan 

tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.  

 

I. ALUR PIKIR 

 Pengertian konsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
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sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Dalam praktek perdagangan, konsumen sering kali 

mengalami sengketa dengan pelaku usaha, penyebabnya antara lain karena 

konsumen merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, atau 

konsumen merasa dirugikan karena mendapat barang cacat, kadaluarsa atau 

tidak sesuai dengan perjanjian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu, secara damai melalui perundingan atau secara 

kekeluargaan dan melalui pengadilan atau lembaga yang berwenang. Undang-

undang telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai 

media untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan. 

 Penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan hukum perlindungan 

konsumen di luar peradilan atau melalui BPSK di kota Semarang. Penelitian 

ini akan mengungkap bagaimana BPSK menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha ditinjau dari segi Undang-Undang, penegakan 

dan eksekusi. Berdasarkan uraian diatas, maka alur pikir peneliti dapat 

dijelaskan dengan gambar 1.  
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Gambar 1 
Alur Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong 2004: 3).  

 

A. METODE PENDEKATAN  

Metode yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hal ini mengingat bahwa yang 

akan diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor sosiologis terhadap faktor 

yuridis. Faktor sosiologis merupakan faktor manusia yang ada dalam masyarakat 

dan merupakan lingkungan sosial dimana aturan hukum diterapkan. Sedangkan 

faktor yuridis merupakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang 

digunakan sebagai dasar hukum perlindungan hukum konsumen. Faktor yuridis 

dalam penelitian ini menekankan pada penerapan dari Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan faktor sosiologis 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan atau penerapannya dalam 

praktek mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dan 

mengamati masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang muncul serta 

alternatif penyelesaiannya. 
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B. FOKUS PENELITIAN 

Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus 

(Moleong 2004: 237). Menurut Soerjono Soekanto (1981: 65) fokus pada 

dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengamatan penelitian atau melalui 

pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Menurut 

Moleong (2004: 237) penentuan fokus penelitian mempunyai dua tujuan. 

Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya 

fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak. Kedua, penentuan fokus secara 

efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang 

mengalir masuk. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di kota Semarang terutama  tentang 

penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. 

  

C. SUMBER DATA 

Menurut Lofland sumberdata utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. (Moleong 2004:112). 

1. Data Sekunder  

Sumber data teoritis penulis peroleh melalui buku-buku, literatur, catatan 

di  lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen-dokumen 

lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan. 

2. Data Primer 

Sumber kritis ini penulis peroleh dari lapangan atau tempat dimana 

penelitian ini dilaksanakan. Peneliti mengambil data melalui lembaga 
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penyelesaian sengketa yaitu BPSK di kota Semarang. Untuk memperoleh data 

ini penulis menggunakan metode dokumentasi dan  interview dengan pegawai 

sekretariat BPSK Kota Semarang antara lain dengan Y. Gunawan Wibisono, 

SH, Yuni Widiati, SH, dan Tri Widianingsih, SH, dan juga dengan konsumen 

dan pelaku usaha yang menjadi sampel penelitian. 

 
D. LOKASI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, Lokasi penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut 

dilakukan  adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota Semarang, 

yang terletak di Gedung Pandanaran Jalan Pemuda No. 175 Lantai 4 Semarang. 

 
E. TEKNIK SAMPLING 

1. Populasi 

 Populasi yaitu keseluruhan obyek yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Konsumen yang mengajukan klaim di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti. 

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

random sampling dengan jenis penentuan sampel purpasif (purpasif sampling) 

yaitu anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang 

dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Dalam penelitian 

ini yang menjadi sampel adalah konsumen yang mengajukan klaim atau 

konsumen yang pernah ditangani oleh BPSK sebanyak tiga kasus masing-
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masing mewakili kasus yang diselesaikan dengan cara konsiliasi, mediasi dan 

arbitrasi. 

 
F. ALAT DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan 

alat dan teknik pengumpulan data yang baik pula, sehingga data yang diperoleh 

adalah data yang obyektif. Oleh karena itu diperlukan teknik pengumpulan data 

yang tepat dan akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik teknik 

sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

 Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya 

(Moleong 2004: 206). Dalam metode dokumentasi ini penulis mengumpulkan 

data-data tertulis melalui buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang berhubungan 

dengan penelitian ini, khusunya yang berhubungan dengan hukum 

perlindungan konsumen. Data dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

data sekunder melalui studi kepustakaan dan catatan peneliti. 

2. Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. (Moleong 2004: 

135). Menurut Lincoln dan Guba maksud dari mengadakan wawancara antara 

lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa 

lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapakan 
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untuk dialami pada masa yang akan datang; memverivikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun 

bukan manusia (triangulasi); dan memverivikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

(Moleong 2004: 135) 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara: 

1. pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

2. pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai Check-list. 

       Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan penggabungan dari 

kedua pedoman diatas, yaitu dengan cara membuat pedoman wawancara 

yang terstruktur dan kemudian dipadukan dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang relevan dengan topik wawancara. 

 

G. OBJEKTIFITAS DAN KEABSAHAN DATA 

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

dengan metode menurut Patton (1987 :332) yaitu: 

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan hasil 

penelitian beberapa teknik yang berbeda. 

2. Pengecakan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 
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  Teknik triangulasi yang dilakukan peneliti adalah pemeriksaan melalui 

sumber data yang lainnya yang dapat dicapai dengan jalan: 

  a.   Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa kata 

pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Patton dalam Moleong  1991:178). 

 
H. MODEL ANALISIS DATA 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis diskriptif 

kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode diskriptif kualitatif adalah suatu 

cara mengembangkan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola 

pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada di 

tempat penelitian yang diselenggarakan. 

 

I. PROSEDUR PENELITIAN 

 Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari awal 

hingga disajikan dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Pengajuan tema skripsi 
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 Tema diajukan pada dewan skripsi, setelah disetujui dan ditanda tangani 

kemudian dilaporkan kepada ketua jurusan untuk ditetapkan dosen 

pembimbingnya. 

2. Pengajuan proposal 

 Proposal merupakan suatu langkah awal sebelum penelitian. Penyusunan 

proposal merupakan rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

dalam menjawab permasalahan. 

3. Ijin penelitian 

 Setelah proposal disetujui, langkah selanjutnya adalah membuat surat ijin 

observasi yang ditujukan untuk objek penelitian, dalam hal ini adalah Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota Semarang. 

4. Pelaksanaan penelitian lapangan 

 Pelaksanaan penelitian dilapangan bertujuan untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan oleh peneliti yang dilakukan melalui beberapa metode yaitu 

dokumentasi, wawancara dan observasi. 

5. Penyajian hasil penelitian 

 Informasi yang didapat dalam pelaksanaan penelitian lapangan kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan 

hasil penelitian tersebut. Dari hasil analisis dapat  diambil kesimpulan 

sekaligus pemberian saran. 

  



49 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 

Semarang 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 45 menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat 

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan 

sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum”. 

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar 

pengadilan dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK). Keberadaan badan ini merupakan amanat dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian 

dipertegas oleh KEPRES Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 

BPSK di 10 (sepuluh) kabupaten/kota yaitu Medan, Palembang, Jakarta 

Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang dan 

Makasar. 

BPSK kota Semarang telah dirintis sejak ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetapi, badan ini baru dilantik pada tanggal 

2 Januari 2003 oleh Bapak Wali Kota Semarang dengan fungsi utama 

yaitu menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar jalur 

peradilan. Tujuan penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan 
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adalah untuk mencapai adanya suatu proses hukum yang cepat, mudah dan 

sederhana serta efisien (Tri Widyastiningsih, SH, 4 September 2006) . 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki visi dan misi 

sebagai berikut  

Visi BPSK:  

 Terwujudnya upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam rangka 

memberdayaan dan perlindungan masyarakat sehingga tercapai 

peningkatan kualitas barang dan pelayanan jasa di Kota Semarang dan 

sekitarnya. 

Misi BPSK:  

a. Mewujudkan Kota Semarang sebagai kota jasa yang bermartabat 

sehingga memacu terciptanya situasi ekonomi dan kondusif dan 

menguntungkan dengan mengutamakan perlindungan konsumen. 

b. Mewujudkan kemandirian dan keberdayaan konsumen dalam 

mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban sehingga terangkat 

hak dan martabatnya sebagai konsumen. 

c. Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum, keadilan dan manfaat secara berimbang bagi 

konsumen dan pelaku usaha. 

d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan 

bertanggung jawab sehingga mampu menjamin kelangsungan usaha 

dan perlindungan konsumen. 
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BPSK terdiri atas tiga unsur yang mewakili yaitu, Pemerintah, 

Konsumen dan Pelaku Usaha, dimana ketiganya berjumlah tiga sampai 

lima orang, sedangkan biaya pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) dibebankan pada APBN dan APBD 

(Keppres No.90 Tahun 2001 Pasal 90). Pengangkatan dan pemberhentian 

anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditetapkan oleh 

Menperindag dengan persyaratan (Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) : 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Berbadan Sehat 

c. Berkelakuan baik 

d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan 

e. Memiliki pengalaman dibidang Perlindungan Konsumen 

f. Berusia sekurangnya 30 tahun. 

Struktur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen terdiri dari : 

a. Ketua merangkap anggota 

b. Wakil Ketua merangkap anggota 

c. Anggota 

Pada setiap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk 

sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di kota 

Semarang terletak di Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
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Jumlah anggota sekretariat, berikut kepala sekretariat sebanyak-banyaknya 

6 (enam) orang. Susunan sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) terdiri dari : 

a. Kepala Sekretriat 

b. Anggota Sekretariat, terdiri dari : 

• Bidang tata usaha 

• Bidang pelayanan pengaduan 

• Bidang pengolahan dan penyajian data 

• Bidang konsultasi 

• Bidang kepaniteraan 

Struktur Organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 2 
Stuktur Organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  
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Anggota dan Kepengurusan BPSK Kota Semarang 

1. Unsur Pemerintah 

a. Bambang Purnomo. S, SE  Ketua merangkap anggota 

b. Ir. Sutrisno Djatmoko   Anggota 

2. Unsur Konsumen 

a. Jantje Bambang S. SH, MM  Anggota 

b. Titik Herwati S, SH, M.Hum  Anggota 

c. Niken Puspitarini, SH, MKn  Anggota 

3. Unsur Pelaku Usaha 

a. Drs. Ragil Wiranto Wakil Ketua merangkap 

anggota 

b. Drs. M. Faishal, SH   Anggota 

c. Drs. Gunarto. MM   Anggota 

4. Sekretariat BPSK 

a. Y. Gunawan Wibisono, SH  Ketua Sekretariat 

b. Yuni Widiati, SH   Staf  Sekretariat 

c. Tri Widiastiningsih, SH  Staf Sekretariat 

d. Tri Minarsih, Bsc   Staf Sekretariat 

e. Budi Sulistiyono   Staf Sekretariat 

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terutama di 

kota Semarang berusaha menyelesaikan sengketa konsumen sebagaimana 

yang diharapkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 
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1999 berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu pada dasarnya prinsip 

penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai, musyawarah atau 

kekeluargaan, dan penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cepat, 

murah dan sederhana. Skema alur penyelesaian sengketa konsumen 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tampak pada 

gambar 3: 

   Gambar 3 
   Skema Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK 
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(Deperindag 2001: 89).  Pembentukan lembaga tersebut berdasarkan pada 

pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen  Nomor 8 Tahun 1999, 

yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2001. Pasal 3 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 

menyebutkan bahwa “ Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM) adalah melakukan kerja sama  dengan instansi 

terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen” ( Disperindag 

2001: 109). Dengan demikian, hubungan antara Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen 

swadaya Masyarakat merupakan hubungan antar instansi yang 

kedudukannya sama (Tri Widyatiningsih, SH, 4 september 2006).  

Saat ini, di kota Semarang terdapat 4 (empat) LPKSM yang terdaftar di 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu: 

1. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) 

2. Lembaga Advokasi dan Pembelaan Konsumen (LAPK) 

3. Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen (LPPK) 

4. Lembaga Perlindungan Konsumen dan Bantuan Hukum Indonesia 

(LPKBHI) 

Dari keempat LPKSM tersebut, 3 (tiga) diantaranya menjadi anggota 

BPSK yaitu: 

1. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) yang 

diwakili oleh Drs. Gunanto, MM 
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2. Lembaga Advokasi dan Pembelaan Konsumen (LAPK) yang diwakili 

oleh Drs. Ragil Wiranto 

3. Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen (LPPK) yang 

diwakili oleh Drs. M. Faishal, SH 

 
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi 

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Rumusan pengertian tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (yang 

selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) menyatakan bahwa  

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” . 

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan bagi konsumen terhadap 

tindakan kesewenang-wenangan pelaku usaha. Konsumen menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 ayat (2) adalah: 

“Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan”.  

Sedangkan pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 

(3) adalah:  
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“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi”. 

 
Pengertian dasar mengenai konsumen dan pelaku usaha tersebut 

dijadikan tolak ukur bagi aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan 

sengketa yang diajukan oleh konsumen, apakah perkara tersebut dapat 

diproses atau tidak. Penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur 

dalam Pasal 45 yang berisi: 

(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 
dilingkungan peradilan umum. 

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 
atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. 

(3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana 
sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

(4) Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau 
oleh para pihak yang bersengketa. 
 

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk 

menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu: 

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha,atau 

2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.  
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Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud adalah Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditunjukkan pada Pasal 47 

yang berbunyi: “penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu umtuk menjamin 

tidak akan terjadi kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen ”. 

Selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan perlindungan hukum 

konsumen  oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur  

tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang termuat dalam 

SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang terdiri dari 10 BAB. 

Pasal-pasal dalam SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dapat 

dilihat dalam lampiran. 

 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  terdapat 

dalam Pasal 48 yang berbunyi: 

“ Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 

ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan 

ketentuan dalam pasal 45 di atas”. 

 Penunjukan Pasal 45 dalam hal ini lebih banyak mengacu pada 

ketentuan tersebut dalam ayat (4), artinya penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan hanya dimungkinkan apabila: 
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1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 

luar jalur pengadilan. 

2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dinyatakan 

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang 

berperkara. 

 Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 

60, 61, 62 dan 63 yang menyangkut mengenai sanksi administratif dan 

sanksi pidana. Pasal 60 ayat (1) dan (2) memberikan kewenangan terhadap 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjatuhkan 

sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang berbunyi: 

(1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan 
sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20,pasal 25 dan Pasal 26. 

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

 
 Mengenai sanksi pidana terdapat dalam pasal 61 yang menyatakan 

bahwa: 

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau 

pengurusnya”. 

Pasal 62 memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran 

yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu yang mengakibatkan luka berat, 

sakit berat, cacat tetap atau kematian akan diberlakukan sanksi pidana 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Pasal 63 mengatur tentang adanya sanksi tambahan selain dari 
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pada sanksi denda pada pasal 62, apabila putusan denda dirasa belum 

cukup. Adapun sanksi tambahan yang ada Pasal 63 adalah sebagai 

berikut: 

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat 
dijatuhkan hukuman tambahan berupa: 
a. perampasan barang tertentu 
b. pengumuman keputusan hakim 
c. pembayaran ganti rugi 
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebebkan timbulnya 

kerugian konsumen 
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau 
f. pencabutan izin usaha 
 

3. Penegakan Hukum Dalam Hal Terjadi Sengketa Konsumen  

a.  Diselesaikan Secara Kekeluargaan 

 Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat memilih 

penyelesaian secara kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksud 

adalah penyelesaian secara damai tanpa pendamping atau kuasa bagi 

masing-masing pihak. Penyelesaian yang dilakukan melalui cara-cara 

damai seperti perundingan secara musyawarah atau mufakat antar 

pihak yang bersangkutan. Penegakan hukum penyelesaian sengketa 

secara kekeluargaan dapat dilakukan dengan bantuan Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia sebagai aparat penegak hukum bagi 

konsumen. YLKI dalam menangani suatu sengketa hanya berperan 

sebagai  mediator. YLKI mengatur jalannya perundingan sedangkan 

hasil putusannya diserahkan kepada kedua belah pihak yang 

bersengketa.  
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 Cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin 

diusahakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan cepat. 

Tujuan utamanya adalah keputusan win-win Solution bagi kedua 

belah pihak, artinya kedua belah pihak merasa puas atas putusan, 

tidak ada yang merasa dirugikan. Dasar hukum penyelesaian sengketa 

tersebut terdapat dalam  KUHPerdata  Indonesia (Buku ke-III, Bab 

18, pasal-pasal 1851-1854 tentang perdamaian atau dading) (Nasution 

2002:225). 

b.  Diselesaikan Melalui Pengadilan 

 Sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat 

diselesaikan melalui pengadilan. Syarat penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan apabila para pihak belum memilih upaya  

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau upaya penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu 

pihak atau kedua belah pihak yang berperkara.  Pasal 45 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen “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”.  

 Penegakan hukum perlindungan konsumen dalam hal sengketa 

diselesaian melalui pengadilan sampai saat ini masih belum dapat 

berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan proses peradilan yang 
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berlangsung lama dan memerlukan biaya yang mahal, membuat 

banyak konsumen lebih memilih penyelesaian sengketa di luar jalur 

pengadilan yang lebih murah, cepat dan mudah. Penegakan hukum 

perlindungan konsumen dapat dilakukan oleh pengadilan jika para 

pihak tidak setuju atas putusan dari luar peradilan, namun 

penyelesaian sengketa di pengadilan juga tidak menjamin adanya 

kepuasan bagi masing-masing pihak karena prinsip persidangan yaitu 

winner take all  justru dapat mengakibatkan kerugian kepada salah 

satu pihak yang bersengketa.   

c.  Diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

 Prinsip penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) sama dengan penyelesaian secara 

kekeluargaan yaitu win-win solution yaitu kepuasan antara dua pihak 

yang berperkara, seperti dalam Pasal 47 ayat Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan 

bahwa “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu umtuk 

menjamin tidak akan terjadi kembali perbuatan yang telah merugikan 

konsumen”. Ketentuan teknis dari pelaksanaan tugas majelis Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Pasal 54 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen diatur tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan 
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Perdagangan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

diwajibkan menyelesaikan sengketa konsumen selama 21 (dua puluh 

satu) hari). Sifat cepat dan murah yang memang dibutuhkan oleh 

konsumen terutama konsumen perorangan sudah cukup terakomodasi 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, tetapi dari segi penegakan hukumnya masih banyak hal 

yang membuat perlindungan hukum konsumen tersendat antara lain 

karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, belum 

tersosialisasinya BPSK dan lain-lain sehingga Undang-Undang 

tersebut menjadi kurang efektif. Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat 

menempuh tiga cara persidangan yang dipilih oleh konsumen dan 

pelaku usaha yang bersengketa, yaitu Mediasi, Konsiliasi dan 

Arbitrasi.  

 
4. Eksekusi Putusan 

a. Melalui Cara Kekeluargaan 

Pelaksanaan eksekusi bagi sengketa yang diselesaikan melalui 

cara kekeluargaan tergantung dari kesepakatan antara dua belah 

pihak. Dengan cara damai, putusan tidak memiliki kekuatan hukum 

sehingga pelaksanaan terhadap putusan hanya berdasarkan 

kepercayaan. Biasanya hasil putusan hanya dikuatkan dengan materai 

sebagai jaminan pihak yang tergugat akan melaksanakan isi putusan 

tersebut.  
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b. Melalui jalur Pengadilan 

Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengajukan 

keberatan kepada pengadilan negeri, paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan dari BPSK (Pasal 

56 Ayat 2). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56, pengadilan 

negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan oleh 

para pihak dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak 

diterimanya keberatan itu. Pelaksanaan eksekusi ditetapkan oleh 

pengadilan, dimana pihak tergugat wajib melaksanakan isi putusan 

tersebut. Putusan Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum yang 

pasti dan mengikat. Adanya pelanggaran terhadap putusan tersebut 

dapat dikenakan hukuman pidana. 

c. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  

Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) tidak selamanya merupakan putusan majelis. Hal 

ini tergantung dari tata cara persidangan yang dipilih oleh para pihak. 

Mediasi dan Konsiliasi putusan yang disepakati adalah hasil 

perundingan para pihak dengan Majelis sebagai mediator dan 

konsiliator, keputusan berada ditangan para pihak. Sedangkan 

Arbitrasi memberikan kewenangan terhadap BPSK untuk 

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha 

menerima atau menyetujui isi putusan BPSK (Pasal 56 ayat (1) 
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UUPK) maka wajib melaksanakan isi putusan tersebut dalam waktu 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika pelaku usaha 

tidak mengajukan keberatan, maka keputusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan tetap, tidak 

dilaksanakannya putusan tersebut berdasarkan Pasal 57 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan tindak pidana 

di bidang perlindungan konsumen. 

 

5. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang 

Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimulai sejak diterimanya 

permohonan penyelesaian sengketa konsumen (PSK), dilanjutkan 

pembentukan majelis dan panitera Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), penerbitan surat panggilan, proses persidangan dan 

pada akhirnya menghasilkan putusan. 

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Secara teknis peradilan semu (quasi rehtspraak), permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diatur dalam Pasal 15 sampai 

dengan Pasal 17 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. 

pengaduan disini dapat dilakukan secara tertulis atau lisan oleh setiap 

konsumen yang dirugikan melalui sekretariat Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) setempat yang menangani pengaduan 
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dari konsumen, dimana setelah pengaduan diterima oleh sekretariat 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan rapat 

anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang 

membahas mengenai pengajuan permohonan, yang hasilnya dapat 

menolak atau menerima permohonan.  

Dalam hal permohonan ditolak karena : 

a. Tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 

b. Permohonan diajukan secara lisan 

c. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK, 

meskipun penggugatnya adalah konsumen akhir, misalnya: 

tergugat adalah instansi pemerintah baik sipil maupun militer 

(dalam masalah SIUP, Sertifikat, Penyalahgunaan kekuasaan, dan 

lain sebagainya), barang atau jasa yang penggunaannya dilarang 

oleh Undang-Undang (narkoba, benda purbakala / benda 

prasejarah, jasa perjudian) 

d. Pengadu yang bukan merupakan konsumen akhir atau gugatan 

class action (yang seharusnya ditujukan kepada peradilan umum) 

e. Permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. 

Mengenai surat permohonan penyelesaian sengketa yang dianggap 

memiliki sah apabila memuat data pengaduan secara benar dan 

lengkap, sebagai berikut:  

a. Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri. 
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b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha. 

c. Barang atau jasa yang diajukan. 

d. Bukti perolehan (Bon, Faktur, Kuitansi dan lain-lain), keterangan 

tempat, waktu dan tanggal perolehan barang atau jasa yang 

diajukan. 

e. Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau kegiatan 

pelaksanaan jasa (bila ada) (SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001). 

Dalam administratif data permohonan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (PSK) dicatat sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) sesuai dengan format yang disediakan, yang 

kemudian permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 

dibubuhi tanggal dan nomor registrasi, ditandatangani oleh petugas, 

diberikan stempel dan nomor register perkara dan pada saat itu juga 

diserahkan pada sekretariat, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan formulir permohonan. Selanjutnya permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diberikan bukti tanda terima. 

Format surat pengaduan dapat dilihat pada lampiran. 

b. Pembentukan Majelis dan Panitera Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) 

Setiap proses Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baik dengan cara 

Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase harus diselesaikan oleh majelis 
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yang pembentukannya dipilih oleh ketua Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). Pembentukan majelis dan penunjukan panitera 

disini harus sudah dilakukan sebelum dilaksanakan sidang pertama. 

Majelis tersebut harus dengan jumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) 

orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan, unsur 

pelaku usaha dan salah satu anggotannya wajib berpendidikan dan 

berpengetahuan dibidang hukum (Pasal 18 ayat (2) SK Menperindag 

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Untuk menangani Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (PSK) dengan secara konsiliasi atau mediasi, 

dalam hal kewenangan untuk menetapkan siapa yang menjadi anggota 

majelisnya, baik itu sebagai ketua majelis yang berasal dari unsur 

pemerintah maupun anggota majelis yang berasal dari unsur konsumen 

dan pelaku usaha adalah ketua Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), kecuali apabila para pihak memilih penyelesaian 

dengan cara arbitrase, dimana dalam hal ini yang berwenang untuk 

menentukan siapa saja yang duduk di majelis adalah para pihak 

sendiri. 

Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berasal 

dari anggota Sekretariat yang ditetapkan dengan Surat Penetapan  

Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang 

tercantum dalam  pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 19 ayat (1) SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Panitera memiliki  tugas  
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(Pasal 19 ayat (2)  SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) 

antara lain: 

1. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen 

2. Menyimpan berkas laporan 

3. Menjaga barang bukti 

4. Membantu Majelis menyusun putusan kepada konsumen dan 

pelaku usaha  

5. Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku 

usaha 

6. Membuat berita acara persidangan 

7. Membantu Majelis dalam tugas menyelesaikan sengketa konsumen 

c. Penerbitan Surat Panggilan 

Sebelum dimulainya persidangan untuk pertama kali, Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membuat surat panggilan 

untuk konsumen (penggugat) dan pelaku usaha (tergugat) untuk hadir 

pada sidang pertama. Pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menegaskan bahwa 

pemanggilan pelaku usaha untuk hadir dipersidangan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan secara tertulis 

dan disetai dengan salinan permohonan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (PSK) diterima secara lengkap dan benar dan telah 

memenuhi ketentuan Pasal 16 SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001. Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Badan  
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Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari surat panggilan 

yang ditujukan kepada penggugat dan tergugat, surat panggilan 

ditujukan pada saksi dan saksi ahli.  

Jawaban disampaikan selambat-lambatnya pada persidangan 

pertama atau 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). Apabila pihak yang dipanggil tidak 

bersedia untuk memenuhi surat panggilan yang secara patut telah 

dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 

maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat meminta 

bantuan dari penyidik kepolisian untuk menghadirkan pihak yang 

dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf (i) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila 

konsumen dan pelaku usaha tidak hadir pada hari sidang pertama, 

majelis memberikan kesempatan terakhir kepada keduanya untuk hadir 

dalam sidang ke dua, bilamana pada persidangan ke dua konsumen 

tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, 

sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan 

konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. 

(pasal 36 ayat (3) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). 

Surat panggilan untuk penggugat dan tergugat serta surat panggilan 

saksi dan saksi ahli dapat dilihat pada lampiran. 
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d. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai 

mana dimaksud Pasal 52 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Huruf (l) SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dijatuhkan paling lambat 

dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) di Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 54 ayat(3) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, isi putusan 

majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final 

dan mengikat, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 42 SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan bahwa 

“Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan 

putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. 

Isi putusan yang didapat dari cara persidangan konsiliasi dan 

mediasi berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak yang 

bersengketa kemudian dikuatkan dengan keputusan majelis yang 

ditandatangani ketua dan anggota majelis, dan tidak memuat sanksi 

administratif (Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001). Kecuali apabila hasil Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (PSK) tersebut dengan cara arbitrase dimana dibuat dalam 

bentuk putusan Majelis yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota 
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Majelis dan wajib diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dalam arbitrasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

diperkenankan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha 

maximal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang 

diatur dalam Pasal 37 ayat (4), dan (5) SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001. Putusan arbitrasi Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) memuat kronologis kasusnya, yaitu urut-

urutan cerita secara lengkap, gugatan konsumen jawaban pelaku usaha 

atas gugatan konsumen, serta pertimbangan hukum majelis dalam 

mengabulkan gugatan ganti rugi konsumen dan memberikan sanksi 

administratif atau menolak gugatan. Mengenai pelaksanaan eksekusi 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila 

pelaku usaha menerima, menyetujui atau sependapat dengan diktum 

(amar atau isi) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK), maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha tersebut 

wajib melaksanakan putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak menyatakan “menerima” putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). 

 
6. Berbagai Kasus Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Semarang serta Proses Penyelesaiannya 
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 Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa berhak untuk memilih 

cara persidangan didalam upaya penyelesaian yang terjadi, baik melalui 

cara konsiliasi, mediasi atau arbitrasi. Sejak berdirinya, BPSK kota 

Semarang telah menerima 23 pengaduan konsumen yang terdiri dari 

berbagai macam kasus dengan masalah yang bermacam-macam. Daftar 

pengaduan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tampak pada 

tabel 1.  
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Tabel 1 
KASUS PENGADUAN BPSK KOTA SEMARANG 

NO TGL HAL PENGADUAN KONSUMEN PELAKU USAHA PENYELESAIAN KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2003 Pengaduan atas kerugian 

pembelian produk di stand pameran 
AOWA LESTARI di Mall Ciputra 

Raphel Hidayat PT AOWA LESTARI - BPSK menyurati pelaku 
usaha sebagai peringatan, 
karena konsumen tidak 
menuntut ganti rugi 
 

2  Permohonan bantuan penyelesaian 
keluhan konsumen terhadap toko 
Mega Utama 

PT Arga Mukti 
Pratama Plaza 
Simpang Lima  
Jl. A Yani No.1 Smg 

Toko Mega Utama  
Plaza Simpang Lima 
Smg 

Di informasikan ke 
Disperindag untuk 
ditindak lanjuti 

Pengaduan bukan 
konsumen akhir 
 
 
 

3  Konsumen tidak puas pembelian 
rumah yang kondisinya tidak sesuai 
dengan yang dipromosikan 

1. Paulus Hartanto 
2. Rahmawati S.pd 
 

PT Karya Deka 
Alamlestari 

Arbitrasi 1. Keputusan Majelis 
mengabulkan 
sebagai konsumen 

2. Konsumen keberatan 
atas keputusan Majelis. 

      Majelis: 
1. Bambang PS 
2. Niken  P,SH 
Drs. Faisal SH 

4 2004 Klaim Asunransi mobil Oey Sutanto 
Jl. Serayu I/36 Smg 

Direktur  
PT.Asuransi  Raksa 
Pratika cab. Smg 

Arbitrasi Majelis: 
1. Drs. Ragil. W 
2. Titi Herawati 
3. Sutrisno. J 
 Putusan: 
Perbaikan mobil sesuai  
kondisi semula oleh pihak 

5 Agust 
2004 

Permintaan kembali uang 
pendidikan yang sudah dibayarkan 
karena mengundurkan dirr 

Andreas Tjoa 
Jl. Suyuidono 32 C 
semarang 

SD Marsudirini 
Jl.Pemuda No 157-
159 Semarang 

Mediasi Para pihak sepakat 
menyelesaikan sengketa 
dengan berunding diluar 
BPSK, Kasus dinyatakan 
selesai 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 Peb 

2005 
Merasa dirugikan oleh cara 
penjualan yang dilakukan pelaku 
usaha Cahaya Sejati, dan menuntut 
pengembalian uang atas barang 
yang telah dibeli 

Ny. Myrna Primayati 
Jl. Karosih Slt. 
VI/585 Semarang 

Cahaya Sejati  
Plaza Simpang Lima 
Lantai I No. 147 
Semarang 

Konsiliasi Pelaku Usaha bersedia 
mengembalikan uang 
sejumlah Rp. 3.790.000,00 
atau 95% karena dipotong 
5% untuk biaya ekspedisi 
dan konsumen telah 
sepakat 
 

7 Maret 
2005 

Dirugikan atas barang (PS II Merk 
Sony) yang dibeli ternyata tidak 
bergaransi dan tidak sesuai waktu 
penawaran 

Meiselina 
Jl.Sujono No.77 
Rt.002 Rw.001 
Sukorejo Kendal 

Stepent Budi 
Santoso 
Pemilik Toko Angel 
Game Station 
Jl.Jagalan No.84 
Smg 
 

Mediasi Tidak terjadi kedamaian / 
kesepakatan 

8 April 
2005 

Tagihan kartu kredit yang 
membengkak 

Ambarwati 
Jl.Tembalang Baru II 
96 Smg 

PT Bank Mandiri 
Card Center  
Jl.A. Yani 181 Smg 

- Pengaduan dicabut tgl 25-5-
2005 sudah diselesaikan 
diluar BPSK tgl 18 Mei 2005 

9 Juni 
2005 

BPHTB yang belum tuntas 
penyelesaiannya 

Kusnanto, SP 
Jl.Bukit Panjangan 
Asri Blok O No.5 
Rt.004 Rw.008 Smg 

Haryanto Kurniawan 
Direktur PT. Mutu 
Sinar Intan Perum. 
Bukit Panjangan Asri 
Blok A No.1 Smg 

Mediasi Selesai dengan 
ditandatanganinya surat 
perjanjian perdamaian 

10 Juli 
2005 

Pencabutan stand Meter oleh PLN 
karena keterlambatan pembayaran 
abonemen 

Moh.Fitri Hidayanto 
Jl. Nyai Dasima 9 
Kudus 

PT.PLN(Persero) 
area pelayanan dan 
jaringan Kudus Jl. A. 
yani 55 Kudus 

- Kasus tidak dilanjutkan 
karena sudah diselesaikan 
diluar BPSK tetapi 
pengaduan belum dicabut 

11 Juli 
2005 

Perbaikan HP yang tidak selesai 
dengan baik, dan HP masih 
ditinggal di toko 

Mujiono 
Karangroto Blok C 
Rt.04/V Genuk Smg 

Toko Mulia Celluler - Kasus tidak dapat diproses 
karena pemilik toko 
meninggal dunia 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 Des 

2005 
Kredit macet City Bank Piet Hananta  

Taman Majapahit 
City Bank  
Jl.Pahlawan No. 5 
Semarang 

- Diselesaikan diluar BPSK 

13 Jan 
2006 

Pembalian mesin foto copy (garansi 
hanya 1 minggu) 

Tedi Suganda 
Ambarawa 

CV. Subur 
Jl. Simpang No.7 
Smg 

Arbitrase Putusan: 
Alat diganti yang kondisinya 
baik 

14 Jan  
2006 

Pembebasan beban rekening air 
minum dari tahun 2000-2002 yang 
tidak menjadi kewajiban konsumen 

H. Bambang Heri 
Bindarto 
Jl. Indrapura No.8A 
Semarang 

PDAM Cabang 
Semarang Utara 

Arbitrase Putusan : 
Pembebasan pembayaran 
rewkening yang tidak 
menjadi kewajiban 
konsumen. 
Kelemahan sistem 
pembayaran di PDAM 
adalah resiko pihak PDAM. 
 

15 April  
2006 

Pengembalian uang/biaya 
penarikan sebesar Rp.10.000.000 
karena kurang transparansi dari 
pihak leasing 

Dandi Masuki 
Jl.mawar No.9 
Taman Bukit Hijau, 
Smg 

PT.OTO 
MULTIARTA  
( leasing) Pertokoan 
Bangkong Plasa 
Blok C No.3 Smg 

- Diselesaikan diluar BPSK 

16 April 
2006 

Permintaan pengembalian premi 
yang tidak dibayarkan 

Wiratno Sutanto 
Jl. Mayjend sutoyon 
No.970 Smg 

PT. Prudential Life 
Assurance 
Jl.M.H Thamrin  Kav. 
3 Jakarta 

Mediasi Penyelesaian: 
Uang yang dikembalikan 
adalah nilai tunai ditambah 
premi yang belum 
dibayarkan 

17 Mei 
2006 

Permintaan pengembalian uang 
angsuran sepeda motor yang sudah 
disetor karena motor ditarik dan 
dijual oleh pelaku usaha 

Mardiyanto 
Jl.Sidoluhur II/14 
Tlogosari Smg 

CV. JAYA ABADI 
Jl.M.T Haryono 
No.399 Smg 

Mediasi Diselesaikan diluar BPSK 
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1 2 3 4 5 6 7 
18   Juni 

2006 
Keberatan atas tagihan rekening 
listrik sebesar Rp.1.134.570,- 

Z.S.Djoko Purnomo 
Jl. Condrokusumo 
No.13 Smg 

PLN distribusi jateng 
Jl. Gatot Smg 

- Diselesaikan diluar BPSK 

19 Agust 
2006 

Permohonan maaf dan 
pengembalian sertifikat 

Wartimin, SH 
Ketileng- Smg 

BTN Cabang 
semarang 

Mediasi Majelis: 
1. Bambang. P 
2. Drs. Faisal 
3. Niken. P 
 

20 Okt 
2006 

Keberatan atas tagihan kartu kredit Murwanto 
Jl.Puspogiwang 
Dalam V /8 Smg 

City Bank Jakarta - Diselesaikan sendiri diluar 
BPSK 

21 Okt 
2006 

Tidak puas terhadap barang (tempat 
tidur) yang dibeli 

Arief Widyanto 
Krajan Rt.01/01 
Desa Bedono kec. 
Jambu Kab. 
Semarang 

PT. Jumata Mandiri 
Jl. Kaligawe 
Semarang 

Mediasi Majelis: 
1. bambang. P 
2. Ragil. W 
3. Titi Herwati 

22 Nop 
2006 

Klaim asuransi minta penggantian 
barang yang hilang 

Raditya Purnomo, 
SH. M.Hum 
Jl.Villa aster II 

Asuransi Sinar Mas 
Ruhan Pemuda Blok 
A kav A/8 

- Diselesaikan sendiri diluar 
BPSK 

23 Nop 
2006 

Mobil ditarik oleh dealer karena 
pembayaran angsuran terlambat 23 
hari, tetapi setelah angsuran dibayar 
mobil tidak dikembalikan 

Taufik Hidayat 
Jl.Erlangga Tengah 
Ii/27 Smg 

PT.Olympindo Multi 
Finance 
Bangkong Plasa 

Konsiliasi Dalam proses 
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 Penulis mengambil sampel sebanyak 3 (tiga) kasus yang ditangani oleh 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang yang 

masing-masing  diselesaikan dengan cara persidangan konsiliasi, mediasi 

dan arbitrasi. 

1. Contoh Kasus yang Diselesaikan dengan cara Konsiliasi 

Penggugat: 

Nama   :   Mirna Oprimayanti 

Umur   :   40 tahun 

Jenis Kelamin  :   Perempuan 

Alamat   :   Kosasih Selatan UI/585 

Tergugat: 

    Nama : PT Cahaya Sejati (kuasa: Ari Herdian   

 Sumari) 

    Alamat : Plaza Simpang Lima Lantai 1 no. 147 

 Semarang 

Produk ( barang/jasa) : barang-barang elektronik 

Saat Kejadian :  3 Januari 2005 di Plaza Simpang Lima 

Bukti-bukti :  Kwitansi 

Barang bukti  :   Peralatan Elektronik 

Kronologis Kejadian :  

 Konsumen berkunjung ke Plaza simpang Lima dan melewati Stan 

PT. Cahaya Sejati. Pelaku Usaha menawarkan empat buah amplop 

yang berisi souvenir yang diberikan cuma-cuma kepada konsumen. 
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Setelah memilih salah satu dan dibuka, pihak PT. Cahaya Sejati 

menjelaskan bahwa konsumen mendapat hadiah jam tangan berupa 

paket didalamnya yang berupa: 

a. 1 buah Mineral Pot merk Hinano model MPT 

b. 1 buah Rice Cooker merk Cosmos 

c. 1 buah Magic Power merk Hinano MGKK 

d. 1 buah oven merk Pujifer   

 Satu paket tersebut seharga Rp. 11.000.000,- dengan mendapat 

potongan hingga paket tersebut menjadi seharga Rp. 3.490.000,-. 

Konsumen merasa dirugikan dengan cara penjualan yang dilakukan 

pelaku usaha dan berniat mengembalikan barang yang telah dibeli dan 

diterima dengan baik dengan menerima kembali uangnya. 

Proses Penyelesaian Sengketa : 

a. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

membentuk Majelis pada tanggal 23 Februari 2005 Nomor 

02/BPSK-Smg/II/2005 dengan anggota: 

1. Ketua  Majelis: Ir. Sutrisno Djatmoko  dari unsur pemerintah  

 2. Anggota Majelis: Drs. M. Faishal, SH dari unsur konsumen 

3. anggota Majelis: Niken Puspitarini, SH. dari unsur pelaku 

usaha 

b. Surat Panggilan diberikan kepada konsumen dan pelaku usaha 

pada tanggal 18 Februari 2005. 



 80

c. Sidang I (pertama) dilakukan pada tanggal 24 Februari 2005 

dengan mendengarkan keterangan para pihak (tergugat dan 

penggugat) yang diawali dengan pengecekan identitas masing-

masing. 

d. Dari hasil perundingan, pelaku usaha memberikan ketentuan jika 

konsumen tidak dapat menerima barang yang telah dibeli dan 

berniat membatalkan pembelian maka harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Hadiah jam tangan tetap diberikan dan tidak harus membeli. 

2. Barang dalam kondisi baik dan belum pernah digunakan. 

3. Barang yang sudah dipakai tidak dapat dikembalikan. 

4. Pembayaran kembali akan diberikan dengan dipotong biaya 

ekspedisi sebesar 5% dan dapat dicairkan setelah 3 (tiga) hari 

terhitung sejak disampaikan permohonan dengan disertai bukti-

bukti. Kemudian untuk penyerahan barang bersamaan dengan 

penyerahan uang. 

e. Ketentuan-ketentuan tersebut diterima oleh konsumen dan terjadi 

kesepakatan antara para pihak, yang kemudian kedua belah pihak 

menandatangani perjanjian perdamaian. 

f. Keputusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Majelis Nomor   

06/BPSK/SMG/II/ 2005 tanggal 28 Februari 2005. 
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2. Contoh Kasus yang Diselesaikan dengan cara Mediasi 

Konsumen / Penggugat: 

Nama   : Wiratno Sutanto 

Umur   : 56 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Jl. Mayjend Sutoyo No. 970 semarang 

Pelaku Usaha / Tergugat: 

Nama   : PT. Prudential  Life Assurance 

Alamat   : Jl. M. H Thamrin  Kav. 3 Jakarta 

Produk (barang/jasa) : Asuransi 

Bukti-bukti  : Kwitansi Polis asuransi 

 
Kronologis Kejadian:  

 Sesuai informasi yang diberikan oleh agen PT. Prudential Life 

Assurance kabupaten Semarang (Aroko Subagyo), menjanjikan apabila 

konsumen membayar pelunasan pada saat itu (tahun 2002-2003) hanya 

membayar sebesar Rp. 27.500.000,- dari seharusnya sebesar Rp. 

10.920.950,- x 3 atau sama dengan Rp.  37.762.850,- dan konsumen 

pada tahun 2008 akan mendapat uang sebesar Rp. 84.993.918,- pada 

masing-masing polis. Berkaitan dengan hal itu,  konsumen meminta  

perincian secara resmi dan tertulis dari kantor  prudential pusat Jakarta 

dan sampai pada saat ini tidak ada jawaban secara resmi bahkan 

terkesan konsumen dilempar sana-sini dimana akibat dari itu semua, 

konsumen enggan membayar dan belum ada kepastian. Tidak adanya 
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respon yang baik, berakibat konsumen merasa kecewa dengan 

pelayanan PT. Prudential sehingga konsumen berkeinginan menarik 

premi yang tidak dibayarkan dengan perhitungan yang wajar. 

 Proses penyelesaian Sengketa 

a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk 

Majelis pada tanggal 10 Mei 2005 dengan Nomor 06/BPSK-

Smg/V/2006 dengan anggota: 

1. Ketua Majelis :  Ir Sutrisno Djatmiko dari unsur pemerintah 

2. Anggota Majelis :  Drs. M. Faishal, SH dari unsur konsumen 

3. Anggota Majelis : Jantje Bambang S, SH.MM dari unsur  

pelaku usaha 

b. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha pada tanggal 9 

April 2006 untuk menghadiri sidang I (pertama). 

c. Sidang I (pertama) baru dapat dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 

2006. Dalam sidang I (pertama) kedua belah pihak belum dapat 

menemukan kesepakatan.  

d. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2006 yang 

dihadiri oleh dua pihak. Sidang kedua tersebut menghasilkan suatu 

kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen yaitu, pelaku usaha 

bersedia mengembalikan uang sejumlah nilai tunai ditambah premi 

yang belum dibayarkan. Keduanya telah menerima keputusan atau 

kesepakatan tersebut, dan sidang diakhiri dengan menandatangani 

surat perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak. 
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e. Keputusan tersebut dikuatkan oleh putusan Majelis Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No 02/BPSK-Smg/Kep-

Med/V/2006 pada tanggal 22 Mei 2006 yang isinya. 

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati 

isi perjanjian perdamaian. 

2. Menghukum pihak kedua untuk bertanggung jawab atas 

penyelesaian pengembalian pembayaran nilai tunai ditambah 

premi yang belum digunakan dari nomor polis 16007483, 

16007484 kepada pihak I (pertama) sejumlah Rp. 23.291.133,-. 

3. Contoh Kasus yang Diselesaikan dengan cara Arbitrasi 

Konsumen / Penggugat: 

Nama   : Tedi Suganda 

Umur   : 39 Tahun 

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Alamat : Jl. Ambarawa Bandungan km 2,5 Baran – 

gembyang – Semarang 

Pelaku Usaha / Tergugat : 

Nama   : Bpk. Sugiarto 

Alamat   : CV. Subur jl. Simpang No.7 Semarang 

Produk (barang/jasa) : Mesin foto copy 

Saat kejadian  : 13 Oktober 2005 

Bukti   : kwitansi 
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Barang bukti : Drum mesin yang rusak, hasil foto copy    

yang kurang bagus. 

Kronologis Kejadian:  

a. Konsumen membeli mesin foto copy pada tanggal 30 Agustus   

2005 seharga Rp. 13.400.000, cara pembelian dengan cara sewa-

beli. 

b. Tanggal 3 September 2005 mesin diberikan kepada konsumen dan 

konsumen membayar Rp.10.000.000 sebagai uang muka. Sisanya 

Rp. 3.400.000 diangsur selama 3 bulan sebanyak 3x. 

c. Tanggal 13 Oktober 2005 mesin rusak (hasil foto kopi kurang 

bagus). 

d. Tanggal 15 Oktober 2005 pelaku usaha datang dan menyatakan 

kerusakan pada drum.  

e. CV. Subur tidak mau bertanggung jawab karena hal itu resiko 

konsumen sebab garansi hanya 1 minggu. 

f. Pelaku usaha menawarkan penggantian drum dengan membayar 

setengah dari harga seharusnya tetapi konsumen menolak. 

g. Konsumen menuntut kepada pelaku usaha untuk mengganti drum 

yang rusak dengan drum yang kondisinya baik, dan adanya 

peringatan dari Disperindag terhadap CV. Subur.  
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Proses Penyelesaian Sengketa 

a. Majelis dibentuk pada tanggal 12 Desember 2005, dengan 

penunjukan dari masing-masing pihak yang berperkara dengan 

anggota: 

1. Ketua Majelis: Ir. Sutrisno Djatmoko dari unsur pemerintah 

2. Anggota Majelis: Drs. Ragil Wiratno, Mhum dari unsur 

konsumen 

3. Niken Puspitarini, SH dari unsur pelaku usaha 

b. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha pada tanggal 15 

Desember 2005. 

c. Sidang I (pertama) dilakukan  pada tanggal 19 Desember 2005, 

tetapi tidak dapat menghasilkan kesepakatan. 

d. Sidang ditunda pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 

21 Desember 2005. 

e. Pada sidang ke II (kedua) Majelis menjatuhkan keputusan  bahwa 

pelaku usah diwajibkan mengganti drum yang kondisinya baik.: 

f. Sidang ditutup, dan kedua belah pihak bersedia menandatangani 

perjanjian perdamaian. 

g. Putusan Majelis diperkuat dengan surat putusan tanggal 30 

Desember Nomor 23/BPSK/SMG/2005 yang berisi: 

a. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat. 

b. Mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti drum dengan 

kondisi yang masih baik. 
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c. Mewajibkan pelaku usaha untuk membayar biaya-biaya 

perkara sebesar Rp. 0,-  

 
7. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

terhadap konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Semarang. 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen serta SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

konsumen secara teori telah memadai. Hak dan kewajiban pelaku usaha 

dan konsumen telah diatur dengan baik guna melindungi kepentingan 

pelaku usaha dan konsumen. Peraturan tersebut diharapkan dapat 

membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Namun dalam 

pelaksanaannya masih belum dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya 

beberapa hambatan antara lain: 

1. Kurangnya kesadaran hukum dari semua pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

 Para pihak yang dimaksud disini adalah pemerintah, pelaku usaha 

dan konsumen. Kesadaran para pihak dalam menerapkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  akan 

sangat menentukan terlaksananya perlindungan konsumen dengan 

baik. Artinya, pemerintah menyadari tanggung jawabnya untuk 

menyelenggarakan perlindungan hukum bagi warganya. Pelaku usaha 

perlu menyadari juga bahwa dalam menjalankan suatu bisnis harus 
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memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu faktor kesehatan, 

keselamatan dan keamanan. Untuk itu, pelaku usaha perlu 

menjalankan usahanya secara etis dan tidak merugikan pihak lain, 

sehingga produk yang dihasilkan benar-benar bermutu dan aman untuk 

dikonsumsi. Kesadaran konsumen akan hak-haknya juga menjadi 

faktor penting dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebab jika konsumen tidak ada 

yang sadar bahwa hak-haknya dilanggar, maka tidak akan ada gerakan 

konsumen yang menuntut supaya hak-haknya dilindungi. Sehingga 

perlindungan yang diberikan pemerintah tidak akan menjadi efektif. 

Sifat konsumen yang keras mempertahankan haknya tanpa 

memperhatikan kewajibannya juga akan membuat proses pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap konsumen tersendat-sendat. 

2. Ketidaktahuan konsumen akan keberadaan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) terutama di Kota Semarang. 

 Konsumen yang tidak tahu akan keberadaan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) tidak akan pernah mengadukan 

pelanggaran atas hak-haknya pada tempat yang tepat. Kebanyakan 

mereka hanya melakukan klaim terhadap pelaku usaha yang akan 

berakhir dengan pernyataan-pernyataan serta klausa baku yang telah 

diterapkan oleh pelaku usaha yang menjadikan posisi konsumen 

lemah. 
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3. Sulitnya mengubah pola pikir dan budaya masyarakat 

 Unsur lain yang juga menjadi kendala dalam penerapan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen adalah bahwa untuk menerapkan 

perlindungan konsumen dibutuhkan suatu perubahan budaya. Artinya, 

masyarakat harus mengubah tata nilai  yang selama ini dihayati 

sebagai misal budaya “nrimo” dan “ewoh pakewoh” menjadi budaya 

kritis untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Fenomena tersebut 

seperti yang dijelaskan oleh ibu Yuni widiyati, SH selaku staf 

sekretariat BPSK kota Semarang bahwa : 

“masyarakat masih jarang yang mahu mengadukan pelaku usaha ke 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Semarang 
karena merasa sungkan dengan pelaku usaha. Penyebabnya biasanya 
karena konsumen telah mengenal pelaku usaha, tidak nyaman jika 
kasusnya diketahui orang lain, atau lebih memilih pasrah atas kasus 
yang menimpanya, sehingga lebih memilih menyelasaian sengketa 
secara damai”.  
 
konsumen yang masih kental dengan budaya tersebut akan 

menghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap konsumen 

dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan kondisi 

tersebut.  

 
B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 
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 Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen diharapkan akan membawa pengaruh baik terhadap 

kondisi perekonomian Indonesia.  Artinya, perilaku pelaku usaha yang tidak 

etis dan cenderung memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakberdayaan  

konsumen untuk memperoleh  keuntungan yang besar bagi usahanya dapat 

dihentikan. Pengertian “Perlindungan Konsumen” dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diartikan cukup 

luas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yaitu, “ segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen “.  

 Pernyataan tersebut ditujukan guna melindungi konsumen dari 

kesewenang-wenangan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

juga menjamin hak-hak konsumen dan pelaku usaha beserta kewajiban 

masing-masing yang memberikan maksud bahwa Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya memihak pada 

konsumen tetapi juga pada para pelaku usaha yang bertujuan untuk 

mencapai adanya hubungan yang selaras antara konsumen dan pelaku 

usaha. 

 Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan hak gugat terhadap 

pelaku usaha. Hak gugat tersebut dalam teori memang sangat bagus dan 

setidaknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen mengatur 10 hak yang dimiliki oleh konsumen disamping 



 90

kewajiban yang harus dijalankan. Hak gugat tersebut seperti yang tercantum 

dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap konsumen yang dirugikan 

dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 

peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.  

 Masalah yang timbul dengan adanya ayat tersebut adalah disebutkan 

bahwa yang disebutkan hanya konsumen yang merasa dirugikan, hak itu 

tidak diberikan kepada pelaku usaha. Hak-hak yang sama harus seharusnya 

diberikan terhadap para pihak yang berkepentingan, meski pada 

kenyataannya pihak konsumenlah yang sering mengalami kerugian akibat 

perilaku pelaku usaha. Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) 

tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang 

dibentuk secara resmi oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa 

konsumen. Pasal yang membahas mengenai Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) terdapat dalam Pasal 49 sampai Pasal 58, sedangkan 

ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam keputusan menteri.  

 Pasal 47 memuat tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

yang berbunyi, “Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi  dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin 

tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang  kembali kerugian yang 

dialami konsumen”. Pelaksanaan penyelesaian sengketa diluar pengadilan 
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sampai saat ini masih belum umum dimasyarakat karena kurangnya 

pengetahuan hukum konsumen terhadap hak-hak mereka yang dilindungi. 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui BPSK merupakan 

pilihan sukarela bagi para pihak yang berperkara yang menginginkan proses 

persidangan yang cepat dan murah. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

atau yang sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat 

ditempuh melalui beberapa cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, 

mediasi, konsiliasi, minitrial dan bentuk lainnya. Dalam Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya dikenal 3 (tiga) cara 

penyelesaian sengketa yaitu, konsiliasi, mediasi dan arbitrasi.  

 Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh 

apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak ditemukan kesepakatan antara 

pihak yang berperkara atau kedua belah pihak belum memilih penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan, yang ditunjukkan dalam Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, “ 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 

ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan 

ketentuan Pasal 46 di atas”. Cara penyelesaian sengketa konsumen melalui 

pengadilan menggunakan hukum acara umum yang berlaku selama ini yaitu 

HIR/RBg (Miru dan Yodo 2004: 234). 

 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat 

final, dan wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima 

putusan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  Pasal 56 

ayat (2) menyatakan “ pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan 

dalam waktu sebagaimana yang telah ditentukan (14 hari)  dianggap 

menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Pasal 57 

menyebutkan “ Putusan majelis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di 

tempat konsumen yang dirugikan”. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah 

disepakati kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena 

telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri, pelanggaran atas keputusan 

tersebut merupakan tindak pidana terhadap perlindungan konsumen. 

Sedangkan jika terjadi pengaduan keberatan, maka pengadilan wajib 

mengeluarkan putusan dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah 

keberatan tersebut diterima. 

 
2. Penegakan Hukum Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Diselesaikan Secara Kekeluargaan, Pengadilan (Litigasi) dan Melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

 Penegakan hukum suatu Undang-Undang sebenarnya tergantung dari 

kesiapan aparat penegak hukumnya itu sendiri. Apakah aparat tersebut 

sudah siap dan mampu melaksanakan Undang-Undang tersebut atau belum. 

Penyelesaian sengketa dengen cara kekeluargaan merupakan penyelesaian 

sengketa tanpa didampingi kuasa bagi masing-masing pihak. Cara yang 

biasa ditempuh adalah musyawarah atau mufakat. Pihak yang berperkara 
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dapat meminta bantuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

dalam menangani sengketanya. YLKI hanya bertugas sebagai mediator, 

artinya YLKI tidak berwenang mengeluarkan putusan atas suatu perkara. 

Keputusan berada ditangan kedua belah pihak. Proses pelaksanaan 

penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan merupakan alternatif yang 

paling mudah, perundingan tidak memerlukan waktu yang lama  dengan 

biaya yang murah. Selain itu, waktu perundingan dapat ditentukan para 

pihak tanpa adanya keterikatan dengan undang-undang.  

 Berbeda dengan cara penyelesaian dengan cara litigasi atau melalui 

pengadilan. Cara ini dapat ditempuh apabila penyelesaian diluar jalur 

pengadilan tidak didapat kata sepakat atau para pihak belum menentukan 

pilihan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Banyak hal yang 

menjadikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini tidak efisien 

antara lain biaya perkara yang mahal, proses persidangan yang lama serta 

kurangnya respon dari pengadilan atas suatu perkara. Sumber daya manusia 

yang terbatas dalam hal ini aparat penegak hukum di Pengadilan juga 

menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum bagi konsumen. Para 

hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas terutama dalam abad 

iptek dan globalisasi sekarang ini. Pengetahuan yang mereka miliki hanya 

dibidang hukum, sedangkan diluar pengetahuannya bersifat umum bahkan 

awam, dengan demikian sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa 

yang mengandung kompleksitas berbagai bidang. Penegakan tidak akan 
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tercapai karena tujuan dari undang-undang yang ingin menciptakan 

keadilan tidak terwujudkan..  

 Berdasarkan hasil penelitian dari dokumen yang penulis teliti,  

penegakan hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota 

Semarang sudah menunjukkan hasil atau kinerja yang baik. Aparat penegak 

hukum mampu menyampaikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 kedalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

konsumen di kota Semarang Hal tersebut dapat dilihat dari sampel kasus 

yang diteliti penulis, dari masing-masing kasus baik yang diselesaikan 

secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase menunjukkan bahwa Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Semarang telah mampu 

melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut juga didukung dari 

hasil wawancara dengan konsumen dan pelaku usaha yang dijadikan 

sampel. Mereka menyatakan bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) kota Semarang telah melaksanakan tugasnya dengan 

baik”. Baik disini adalah meliputi ketaatan terhadap Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dab SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, pelayanan dan hasil. Mereka 

merasa puas dengan hasil putusan yang dihasilkan. Penjelasan masing-

masing kasus adalah sebagai berikut: 
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 Kasus I (pertama) yaitu penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi. 

Konsumen baru dapat melengkapi permohonan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (PSK)  pada tanggal 14 Februari 2005. Tiga hari kerja mulai dari 

diterimanya permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) yaitu 

tanggal 18 Februari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

memanggil konsumen dan pelaku usaha untuk menghadiri sidang. Majelis 

dibentuk pada tanggal 23 Februari 2005 dan sidang diadakan pada tanggal 

24 Februari 2005. Hal tersebut menunjukkan adanya ketaatan hukum oleh 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didalam menyelesaikan 

sengketa konsumen. Karena persidangan dilakukan secara konsiliasi, maka 

Majelis dalam hal ini bersifat pasif hanya sebagai fasilitator dengan 

mempertemukan para pihak, memberikan jawaban atas pertanyaan dalam 

hal perlindungan konsumen serta menerangkan hak dan kewajiban 

konsumen juga pelaku usaha serta kegiatan dan tanggung jawab pelaku 

usaha. Bentuk besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang 

bersengketa bukan oleh pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK), tetapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib 

memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. 

Jalannya persidangan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang 

bersengketa. Jika terjadi kesepakatan atau perdamaian antar pihak yang 

bersengketa, hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang 

disahkan atau ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara, 

selanjutnya surat perjanjian perdamaian dikuatkan oleh Majelis Badan 
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Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam bentuk surat putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  

 Dalam kasus tersebut, terjadi kesepakatan antara dua pihak yang 

berperkara dimana tuntutan penggugat sebagian dipenuhi oleh pelaku usaha. 

Uang pembelian dipotong 5% dari jumlah seluruhnya yang berarti dalam 

hal ini pelaku usaha mendapatkan penggantian atas biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan baik untuk penjualan maupun proses persidangan. Kesepakatan 

tersebut dapat dikatakan cukup adil, karena kedua pihak yang berperkara 

tidak ada yang merasa dirugikan. Sengketa tersebut sebenarnya bukan 

seratus persen kesalahan pelaku usaha karena melakukan promosi penjualan 

dengan cara yang dapat merugikan konsumen, tetapi konsumen seharusnya 

dapat berpikir logis dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu 

produk apalagi jika cara penjualannya dilakukan dengan cara yang tidak 

biasa. Dalam penyelesaian sengketa ini, Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) tidak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku 

usaha. Terbukti dengan adanya surat keputusan Majelis Nomor 

06/BPSK/SMG/II/2005 pada tanggal 28 Februari 2005 yang hanya 

menguatkan kesepakatan antara pihak yang berperkara. Kasus tersebut 

diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam 

waktu 11 hari kerja, kurang dari 21 hari kerja sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Hal tersebut membuktikan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) telah mampu melakukan pelaksanaan, tugas dan 
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wewenangnya sesuai dengan SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001. 

 Kasus II (kedua) yaitu sengketa yang diselesaikan dengan cara 

mediasi. Produk yang menjadi perkara dalam kasus ini adalah jasa asuransi. 

Konsumen merasa dirugikan atas keikutsertaannya dalam program asuransi 

yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Atas pengaduan konsumen Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memanggil kedua belah pihak 

yang berperkara pada tanggal 9 Mei 2006 dan membentuk Majelis pada 

tanggal 10 Mei 2006. Sidang I (pertama) diadakan pada tanggal 15 mei 

2006 atau 5 hari kerja setelah surat panggilan diberikan kepada konsumen 

dan pelaku usaha. Dalam persidangan Majelis bersikap aktif sebagai 

mediator untuk mendamaikan konsumen dan pelaku usaha dengan 

memberikan saran, petunjuk dan upaya-upaya dalam penyelesaian sengketa. 

Persidangan pertama belum dapat mengahsilkan kesepakatan antara dua 

pihak, untuk itu, sesuai dengan SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001) Majelis memberikan kesempatan untuk 

melaksanakan sidang kedua. Sidang II (kedua) dilaksanakan pada tanggal 

22 Mei 2006 atau 5 hari kerja setelah persidangan I (pertama) sesuai dengan 

SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). 

  Dari sidang II (kedua) didapat kesepakatan antara pihak yang 

berperkara dan Majelis menguatkan dengan Surat Keputusan No 02/BPSK-

smg/Kep-med/V/2006 tanggal 22 mei 2006 atau bersamaan dengan sidang 

ke dua. Keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku usaha untuk 
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membayarkan hak konsumen (uang tunai) ditambah dengan premi yang 

belum dibayarkan merupakan hasil kesepakatan pihak yang berperkara. 

Dalam kasus ini, sanksi terhadap pelaku usaha dirasa cukup adil, karena 

kesalahan pelaku usaha dalam melakukan penjualan jasa yang kurang 

transparan dan pelayanan yang kurang memuaskan menjadikan konsumen 

merasa hak-haknya dilanggar dan dirugikan secara materiil sehingga kasus 

ini diadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) mampu menyelesaikannya dalam waktu 12 hari kerja kurang dari 

21 hari kerja sesuai dengan SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001). 

 Kasus III (ketiga) diselesaikan dengan cara arbitrasi. Sengketa antar 

konsumen dengan pelaku usaha berkaitan dengan pembelian mesin foto 

copy. Penyelesaian dengan cara arbitrasi memberikan tugas kepada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa 

secara adil, karena dengan cara arbitrasi berarti Majelis memiliki wewenang 

untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Sanksi 

administratif harus dipertimbangkan dengan seksama dengan menghindari 

adanya kerugian diantara salah satu pihak. Dalam menyelesaikan kasus ini, 

para pihak yang berperkara memilih arbitrasi dalam menyelesaikan 

sengketanya dan telah menunjuk majelis dari masing-masing unsur pada 

tanggal 12 desember 2006. Surat panggilan untuk pihak berperkara 

diberikan pada tanggal 15 desember 2006 atau  3 hari kerja setelah 
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diterimanya permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dari 

batas maksimal 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (PSK). Sidang I (pertama) dilakukan pada tanggal 19 

desember 2006 atau 4 hari kerja setelah surat panggilan diberikan dari batas 

maksimal 5 hari kerja setelah surat panggilan diberikan. Sidang II (kedua) 

dilakukan pada tanggal 23 februari 2006 atau 3 hari kerja setelah sidang I 

(pertama). Hal itu berarti BPSK tidak harus berpatokan pada aturan yang 

ada, melainkan penyelesaian sengketa dengan cepat,murah dan sederhana 

adalah tujuan utamanya. Dengan menimbang dan memperhatikan 

keterangan dari para pihak, Majelis menjatuhkan sanksi kepada pelaku 

usaha untuk mengganti drum yang kondisinya baik. Keputusan tersebut 

dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dan diikuti dengan 

penandatanganan perjanjian perdamaian. 

 
3. Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Konsumen Dalam Hal Penyelesaian 

Sengketa Melalui Kekeluargaan, Litigasi (Pengadilan) dan Melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

 Sengketa yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan putusannya 

berada ditangan kedua belah pihak. YLKI sebagai mediator tidak berhak 

menjatuhkan putusan. Putusan yang dihasilkan dengan cara ini bersifat Win-

Win Solution, namun dalam setiap perkara tidak menjamin adanya 

kesepakatan karena adanya keinginan konsumen yang meminta gugatannya 

dipenuhi atau pelaku usaha merasa keberatan atas permintaan konsumen. 

Putusan yang telah diambil merupakan kesepakatan yang harus 
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dilaksanakan oleh pelaku usaha. Waktu pelaksanaan putusan juga 

berdasarkan kesepakatan antar pihak karena tidak ada aturan atau undang-

undang yang mengikat. Putusan biasanya hanya diatas materai tidak 

mengandung kekuatan hukum tetap, artinya jika terjadi pelanggaran tidak 

dinyatakan tindak pidana tetapi surat tersebut dapat menjadi bukti untuk 

mengajukan tuntutan ke Pengadilan. 

 Pihak yang merasa keberatan atas putusan BPSK dapat mengajukan ke 

pengadilan dan pihak pengadilan wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 

21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan tersebut diterima Pengadilan. 

Putusan pengadilan bersifat Winner Take All, secara objektif putusan 

tersebut tidak mampu memuaskan serta tidak mampu memberikan 

kedamaian dan ketentraman terhadap para pihak. Pelaksanaan eksekusi 

ditetapkan oleh pengadilan dan pelaku usaha wajib melaksanakan putusan 

tersebut karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, artinya 

pelanggaran atas putusan tersebut dapat dikatakan pelanggaran tindak 

pidana atas perlindungan konsumen.  

 Berbeda dengan pengadilan, dimana pelaksanaan eksekusi ditentukan 

oleh pengadilan, pelaksanaan eksekusi di Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 56 ayat (1) maka, ia wajib 

melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak menyatakan menerima putusan  Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) ( Pasal 56 ayat (1) UUPK jo. Pasal 41 ayat (4) SK 
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Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Jika pelaku usaha tidak 

menggunakan upaya keberatan yang telah dijelaskan diatas (upaya hukum), 

maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi 

berkekuatan tetap. Tidak dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah 

dikeluarkannya fiat eksekusi  berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan tindak pidana 

dibidang perlindungan konsumen. 

  
4. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Badan   

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang 

 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) diatur dalam keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. 

Keputusan tersebut memuat tentang pelaksanaan, tugas dan wewenang 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, yang dapat 

dijadikan wadah bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atas hak-hak 

mereka yang telah dilanggar.  

 Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang dimulai dari 

permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen sampai pada putusan.  

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) 

 Permohona Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diatur dalam 

pasal 15, 16 dan 17  SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. 



 102

Tidak semua perkara yang masuk ke BPSK dapat ditangani oleh BPSK, 

Pasal 17 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan 

Ketua BPSK dapat menolak permohonan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (PSK) apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan yang 

berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan permohonan gugatan 

bukan merupakan kewenangan BPSK. Dalam pelaksanaannya, 

peraturan tersebut bener-benat diterapkan oleh BPSK kota Semarang, 

sebagai bukti dalam tabel 1 terdapat kasus yang ditolak BPSK karena 

konsumen yang mengadukan bukan merupakan konsumen akhir. Berkas 

pengajuan gugatan dari sampel yang diteliti juga terisi dengan lengkap 

yang berarti telah sesuai dengan Pasal 16 SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001. 

2. Pembentukan Majelis dan Panitera 

 Pembentukan majelis dan panitera terdapat pada Pasal 18 SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Ketentuan pembentukan 

majelis seperti diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) yaitu 

“Majelis sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), jumlah anggotanya 

harus ganjil dan paling sedikit 3 orang yang mewakili unsur pemerintah, 

konsumen dan pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib 

berpendidikan dan berpengetahuan dibidang hukum” dan “ketua Majelis 

ditetapkan dari unsur pemerintah”. Sedangkan pembentukan panitera 

ditentukan dalam Pasal 19 dimana panitera berasal dari anggota 

sekretariat yang ditunjuk dengan surat penetapan ketua BPSK. 
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Pelaksanaan pembentukan majelis dan panitera di Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) kota Semarang mengacu pada keputusan 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kasus yang diteliti 

telah memenuhi syarat peraturan yang berlaku. Ketiga kasus tersebut 

dipimpin oleh seorang ketua dari unsur pemerintah. Anggota Majelis 

telah terwakili dari masing-masing unsur baik konsumen maupun 

pelaku usaha, begitu juga dengan panitera merupakan anggota 

sekretariat BPSK Kota Semarang. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka dapat dikatakan pembentukan majelis dan panitera telah sesuai 

dengan aturan yang ada yaitu SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001.  

3. Penerbitan Surat Panggilan 

 Ketentuan Pasal 26 ayat (1) SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 menegaskan bahwa pemanggilan pelaku usaha 

untuk hadir dipersidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) dilakukan secara tertulis dan disetai dengan salinan 

permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) selambat-

lambatnya 3 hari kerja setelah permohonan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (PSK) diterima secara lengkap dan benar dan telah 

memenuhi ketentuan Pasal 16 SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001. surat panggilan yang dikeluarkan oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari surat panggilan 
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yang ditujukan kepada penggugat dan tergugat, surat panggilan 

ditujukan pada saksi dan saksi ahli.  

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di BPSK kota 

Semarang  dalam hal penerbitan surat panggilan telah mengikuti kaidah 

yang berlaku. Pada kasus pertama surat permohonan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (PSK) secara benar dan lengkap pada tanggal 15 

Februari 2005, BPSK menerbitkan surat panggilan 3 hari kerja setelah 

PSK diterima yaitu tanggal 18 Februari 2005. Kasus kedua permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diterima tanggal 7 April 2006, 

sedangkan surat panggilan diterbitkan tanggal 9 April 2006 atau 2 hari 

kerja setelah PSK diterima. Kasus ketiga permohonan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (PSK) secara lengkap dan benar diterima tanggal 

12 Desember 2006 dan BPSK menerbitkan surat panggilan pada tanggal 

15  Desember 2006 atau 3 hari kerja setelah menerima PSK secara 

benar dan lengkap. Dari uraian diatas, jelas bahwa Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) kota Semarang dalam hal menerbitkan 

surat panggilan telah sesuai dengan peraturan SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001. 

4. Putusan BPSK 

 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai 

mana dimaksud Pasal 52 Huruf (l) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Huruf (l) SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dijatuhkan paling lambat 
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dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) di Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). Batas waktu pelaksanaan putusan sudah 

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha selaku pihak yang 

tergugat memiliki kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yaitu 

harus melaksanakan keputusan dalam waktu 7 hari sejak menyatakan 

menerima putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

ketaatan para pelaku usaha dalam menjalannya kewajibannya.  

 Kasus I (pertama) yang diselesaikan dengan cara konsiliasi. Pihak 

yang bersengketa telah menyatakan menerima putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tanggal 28 februari 

2005 yang dikuatkan dengan surat menerima putusan Nomor 

15/BPSK/II/2005. Pelaku usaha sebagai pihak yang tergugat 

melaksanakan hasil putusan pada tanggal 4 maret 2005 . Kasus II 

(kedua) yang diselesaikan dengan cara mediasi pelaku usaha 

menandatangani surat menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dengan Nomor 05/V/BPSK/2006 pada tanggal 22 

Mei 2006 dan melaksanakan hasil putusan 6 hari setelah menyatakan 

menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

tersebut. Sedangkan Kasus ketiga pelaku usaha melaksanakan hasil 

putusan pada tanggal 26 Februari 2006 yaitu 3 hari setelah 

menandatangani surat menerima putusan yaitu tanggal 23 Februari 
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2006. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pelaku usaha dalam melaksanakan putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) tidak melampaui batas waktu yang ada 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen maupun SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. 

 Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut dapat dilakukan dengan 

beberapa cara persidangan yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. 

1.  Konsiliasi 

 Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan perantara pihak 

ketiga sebagai konsiliator. Penyelesaian model konsiliasi mengacu pada 

pola proses penyelesaian sengketa konsessus antar pihak, dimana pihak 

netral dapat berperan secara aktif  maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang 

bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga  

tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa 

(Margono 2000: 29)  

2. Mediasi 

 Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak 

luar yang tidak memihak  bekerjasama dengan pihak yang bersengketa 

untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan 

memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbitrer, mediator tidak 

memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya 



 107

membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan 

yang dikuasakan kepadanya (Margono 2000: 28)  

3. Arbitrase 

 Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase 

adalah cara  penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa ( Pasal 1 butir 1 UU No. 30 

Tahun 1999). Didalam arbitrase  para pihak menyetujui untuk 

menyelesesaikan  sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih  

untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah salah satu bentuk 

adjudikasi privat ( Margono 2000: 25) 

 Pihak yang bersengketa hanya dapat memilih salah satu dari ketiga 

alternatif penyelesaian sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) tersebut, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari 

bapak Gunawan selaku staf sekretariat BPSK kota Semarang yang 

menyatakan “ Jika persidangan tidak dapat menghasilkan kesepakatan, 

maka konsumen maupun pelaku usaha tidak dapat melanjutkan persidangan 

dengan cara yang lain”. Tata cara persidangan dengan cara konsiliasi, 

mediasi maupun arbitrasi sesuai dengan SK Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 adalah sebagai berikut. 

1. Proses Penyelesaian Sengketa dengan cara Konsiliasi 

a. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk 

Majelis dan dibantu oleh seorang Panitera. 
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b. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha, saksi dan saksi ahli 

bila perlu. 

c. Majelis mengadakan sidang I (pertama) pada hari kerja ke 7 (tujuh) 

terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa 

secara benar dan lengkap. 

d. Bilamana konsumen dan pelaku usaha tidak hadir dalam 

persidangan I (pertama), maka Majelis memberi kesempatan yang II 

(kedua) yang diselenggarakan pada hari kerja ke 5 (kelima) 

terhitung sejak hari persidangan pertama. 

e. Jika pada hari ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatan 

gugur demi hukum  sebaliknya, jika pelaku usaha tidak hadir, maka 

gugatan konsumen dikabulkan  tanpa kehadiran pelaku usaha. 

f. Dalam Persidangan; 

1.  Majelis mempunyai tugas menjawab pertanyaan konsumen dan 

pelaku usaha perihal peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan konsumen. 

2. Majelis bersikap pasif  sebagai konsiliator, dan menyerahkan 

sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada      para pihak 

baik mengenai bentuk maupun ganti rugi. 

g. Majelis menerima hasil hasil penyelesaian sengketa secara 

musyawarah  yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang 

ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. 
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h. Perjanjian tertulis tersebut dikuatkan dengan keputusan Majelis yang 

ditanda tangani oleh Ketua dan anggota Majelis dan keputusan 

Majelis Tersebut tidak memuat sanksi administratif. 

i. Majelis wajib menyelesaian sengketa secara konsiliasi dalam waktu 

21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima di Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). 

j. Pelaku usaha yang menerima putusan  Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) wajib melaksanakan putusan tersebut dalam 

waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan “menerima” 

putusan tersebut. 

2.   Proses Penyelesaian Sengketa dengan cara mediasi 

a. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk 

Majelis dan dibantu oleh seorang Panitera. 

b. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha, saksi dan saksi ahli 

bila perlu. 

c. Majelis mengadakan sidang I (pertama) pada hari kerja ke 7 (tujuh) 

terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa 

secara benar dan lengkap. 

d. Bilamana konsumen dan pelaku usaha tidak hadir dalam 

persidangan I (pertama), maka Majelis memberi kesempatan yang II 

(kedua) yang diselenggarakan pada hari kerja ke 5 (kelima) 

terhitung sejak hari persidangan pertama. 
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e. Jika pada hari ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatan 

gugur demi hukum  sebaliknya, jika pelaku usaha tidak hadir, maka 

gugatan konsumen dikabulkan  tanpa kehadiran pelaku usaha. 

f. Dalam Persidangan: 

1. Majelis mempunyai tugas menjawab pertanyaan konsumen      

dan pelaku usaha perihal peraturan perundang-undangan 

dibidang perlindungan konsumen. 

2.  Majelis bertindak aktif  sebagai mediator untuk mendamaikan 

konsumen dan pelaku usaha dengan memberikan nasehat, 

petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan 

sengketa. 

g. Majelis menerima hasil penyelesaian sengketa dengan cara 

musyawarah yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang 

ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. 

h. Perjanjian tertulis tersebut dikuatkan dengan keputusan Majelis yang 

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis, dan keputusan 

tersebut tidak memuat sanksi administratif. 

i. Majelis wajib menyelesaiakan sengketa konsumen secara mediasi 

dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan 

diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

j. Pelaku Usaha yang menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), wajib melaksanakan putusan tersebut dalam 
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waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

3. Proses Penyelesaian Sengketa  dengan cara Arbitrasi 

a. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk 

Majelis dan dibantu oleh seorang Panitera. 

b. Anggota Majelis adalah hasil pilihan para pihak yang bersengketa. 

Konsumen memilih arbiter dari anggota Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) yang berasal dari unsur konsumen 

sebagai anggota majelis, sebaliknya pelaku usaha memilih arbiter 

dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang 

berasal dari unsur pelaku usaha. Arbiter yang dipilih para pihak 

memilih arbiter III (ketiga) dari anggota Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) yang berasal dari unsur pemerintah 

sebagai ketua majelis. 

c. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha, saksi dan saksi ahli 

bila perlu. 

d. Majelis mengadakan sidang I (pertama) pada hari kerja ke 7 (tujuh) 

terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa 

secara benar dan lengkap. 

e. Bilamana konsumen dan pelaku usaha tidak hadir dalam 

persidangan I (pertama), maka Majelis memberi kesempatan yang II 

(kedua) yang diselenggarakan pada hari kerja ke 5 (kelima) 

terhitung sejak hari persidangan pertama. 
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f. Jika pada hari ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatan 

gugur demi hukum  sebaliknya, jika pelaku usaha tidak hadir, maka 

gugatan konsumen dikabulkan  tanpa kehadiran pelaku usaha. 

g. Dalam Persidangan: 

1. Majelis wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan 

pelaku usaha mengenai upaya hukum yang digunakan oleh 

konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. 

2. majelis dalam persidangan I (pertama) wajib mendamaikan para 

pihak yang bersengketa, jika tidak tercapai persidangan dimulai 

dengan membacakan gugatan konsumen dan jawaban pelaku 

usaha. 

3. Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan sepenuhnya dan 

diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter. 

4. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrasi 

dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh 

ketua dan anggota majelis. 

5. Putusan Majelis tersebut dapat memuat sanksi administratif. 

6. Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen secara arbitrasi 

dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak 

gugatan diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK). 

7. Pelaku usaha yang menerima putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) wajib melaksanakan putusan 
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tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak menyatakan “menerima” putusan tersebut.   

  
5. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Semarang. 

      Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang, tidak selamanya 

berjalan dengan baik. Ada beberapa hambatan yang menjadikan proses 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di BPSK mengalami 

kendala. Hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua 

kelompok yaitu: 

1. Hambatan dari pihak luar 

 Hambatan dari luar tersebut antara lain adalah pelaku usaha dan 

konsumen itu sendiri Kurangnya pengetahuan terhadap perlindungan 

konsumen menjadikan konsumen tidak dapat berbuat banyak ketika 

hak-hak mereka dilanggar. Kesadaran hukum yang masih minim juga 

menghambat jalannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

konsumen meskipun secara undang-undangnya telah ada. Sikap 

konsumen yang keras mempertahankan tuntutannya ketika sidang 

berlangsung akan memperlambat terjadinya kesepakatan yang dapat 

menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.. 

 Cara mengatasinya dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan 
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pelaku usaha sehingga masing-masing pihak dapat berintrospeksi pada 

diri masing-masing, sudahkah mereka mendapatkan haknya dan 

melakukan kewajibannya sebagai konsumen dan pelaku usaha. Cara lain 

yang dapat ditempuh adalah adanya pemahaman dengan baik atas suatu 

perkara, sehingga Majelis dalam menjatuhkan putusan benar-benar 

sesuai tujuan yaitu win-win solution yang artinya, tidak ada pihak yang 

merasa kalah atau merasa menang, masing-masing pihak merasa puas 

atas putusan yang disepakati. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga perlu dilakukan di 

masyarakat. 

 Budaya masyarakat yang merugikan bagi pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap konsumen juga perlu dihilangkan. Hal ini 

memang tidak mudah karena mengubah tata nilai yang diyakini berarti 

juga mengubah perilaku yang selama ini telah menjadi milik atau 

melekat pada masyarakat Indonesia. Untuk membantu proses perubahan 

budaya, cara yang paling baik untuk diusahakan adalah berusaha 

mengubah persepsi budaya. Karena jika persepsi terhadap budaya 

berubah, maka akan diikuti perubaha tata nilai dan tata nilai  yang 

berubah konsekuensinya akan mengubah perilaku (Wahyuni 2003: 173) 

2. Hambatan dari pihak dalam 

 Hambatan dari dalam adalah hambatan yang berasal dari dalam 

instansi itu sendiri yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Semarang, baik dari segi sumber daya manusianya 
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maupun  sarana dan prasarananya, kantor Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) yang masih tergabung dengan kantor-kantor lain di 

Gedung Pandanaran berakibat masyarakat kurang mengetahui 

keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang 

dapat menghambat proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

konsumen. Berkas-berkas yang tidak lengkap dalam suatu perkara dapat 

menghambat proses penelitian dari beberapa pihak yang diharapkan 

akan mampu membawa kemajuan bagi pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap konsumen. Cara mengatasinya dapat dilakukan dengan 

cara memberikan bekal berupa pelatihan-pelatihan yang bersifat 

akademis, mengadakan studi banding dengan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) kota lain. Pendirian gedung tersendiri bagi 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta penertiban 

pengarsipan dokumen–dokumen juga perlu ditingkatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil beberapa 

kesimpulan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  

yang disusun untuk melindungi hak-hak konsumen dari perilaku 

menyimpang para pelaku usaha secara nyata telah mampu diterapkan 

dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum telah mampu menerapkan 

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kedalam proses penyelesaian 

sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota 

Semarang sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa 

konsumen dalam pelaksanaannya telah mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan SK 

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya kesiapan aparat penegak hukum dari BPSK kota 

Semarang yang telah mampu menyelesaikan perkara berdasarkan aturan 

yang ada dengan hasil yang baik.  

2. Penegakan hukum melalui cara kekeluargaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan mediator dari YLKI, aturan perundingan sampai dengan 

pelaksanaan putusan tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan 

tertentu. Hasil akhirnya berdasarkan kesepakatan kedua pihak, oleh karena 
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itu, putusan yang dihasilkanpun tidak memiliki kekuatan hukum yang 

tetap. Sebaliknya, pelaksanaan penegakan hukum dipengadilan maupun 

luar pengadilan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Khusus penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur 

dalam SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Putusan yang 

dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang tetap, pelaku usaha wajib 

menjalankan hasil putusan dalam waktu 7 hari kerja setelah menyatakan 

menerima putusan BPSK, dan dapat dikenakan tindak pidana atas 

pelanggaran putusan tersebut. Pelaku usaha yang keberatan atas hasil 

putusan BPSK dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri, dan 

pengadilan wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 21 hari setelah 

keberatan diterima. 

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 

Semarang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

a. Hambatan dari luar 

 Hambatan dari luar meliputi konsumen dan pelaku usaha itu 

sendiri. Kurangnya kesadaran hukum masing-masing pihak sering 

menjadikan persidangan berlangsung lama bahkan ada yang tidak 

mencapai kesepakatan. Budaya masyarakat yang merugikan 

menjadikan proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 
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konsumen tidak akan efektif karena bukan Undang-Undang yang 

dijadikan pedoman tetapi budaya yang telah menjadi milik tersebut.  

b. Hambatan dari dalam 

 Hambatan dari dalam merupakan hambatan yang timbul dari dalam 

instansi tersebut. Kurang memadainya prasarana seperti gedung yang 

masih menjadi satu dengan kantor-kantor lain di Gedung Pandanaran 

akan menyulitkan masyarakat mengenal Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) terutama Kota Semarang. Berkas-berkas yang 

tidak lengkap dapat menghambat proses penelitian yang diharapkan 

dapat membawa kemajuan bagi pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap konsumen. 

 
B. Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini setelah menganalisis 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) lebih banyak melakukan sosialisasi untuk masyarakat umum 

tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, yang dapat dilakukan 

dengan cara mengadakan penyuluhan di kecamatan atau desa-desa, 

pengadaan brosur, pamflet atau spanduk di jalan raya.  Sosialisasi tersebut 

juga dapat digunakan untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga masyarakat 

tahu kemana mereka akan mengadukan masalah mereka.  
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2. Prinsip cepat, murah dan sederhana dalam penyelesaian sengketa di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hendaknya diikuti oleh 

keputusan yang adil terutama bagi pelaku usaha, karena tidak selamanya 

kerugian yang dialami oleh konsumen adalah 100% kesalahan pelaku 

usaha. Tidak jarang terjadi kerugian konsumen adalah akibat dari ketidak 

hati-hatian konsumen dalam membeli barang/jasa yang ditawarkan.  

3. Hendaknya ada kepedulian dari pemerintah dalam mengupayakan 

eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya di 

Kota Semarang misalnya dengan mengusahakan pendirian gedung 

tersendiri. 
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