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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah 

menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. 

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan informatika juga 

turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hinggga 

melintasi batas-batas suatu negara1.  

Kondisi demikian pada suatu pihak sangat bermafaat bagi kepentingan 

konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan serta 

terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang/dan atau jasa 

sesuai dengan kemampuannya. Dilain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. 

Konsumen dapat menjadi objek aktifitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, 

promosi, cara penjualan, serta menerapkan perjanjian-perjanjian standar yang 

merugikan konsumen2.  

Kerugian yang diderita konsumen tidak hanya bersifat material saja namun 

lebih dari itu pelanggaran hak-hak konsumen juga berakibat pada kerugian secara 

                                                           
1 Susanti Adi Nugroho. 2008. Proses Penyekesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 

Acara Serta Kendala Imlementasinya. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Hal 1 

2 Ibid 
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fisik, dan psikis. Pada tahun 1950an “the Thalidomide Tragedy” mengingatkan 

masyarakat Internasional pada jenis obat yang diperkelkan untuk mengontrol rasa 

mual selama beberapa minggu kehamilan. Namun ternyata obat tersebut 

mengakobatkan kegagalan pembentukan janin di dalam rahim, dan mengakibatkan 

lahirnya beribu-ribu banyi tanpa anggota badan di Eropa dan Australia3.  

Di Indonesia sendiri kasus-kasus serupa pun pernah terjadi yaitu “biscuit 

beracun” yang diproduksi oleh CV. Gabisco, pada Oktober 1989 yang setidaknya 

menelan korban sekitar 28 orang di daerah Sumatera4. Selain itu pada tahun 2000 

produk bumbu masak Ajinomoto yang diproduksi oleh PT. Ajinomoto terindikasi 

mengadung lemak babi5, temuan penggunaan klorpirifos dan diklorvos pada obat 

nyamuk HIT oleh Badan Pupuk dan Obat-obatan pihak Departemen Pertanian yang 

dilakukan PT. Megasari Makmur di Jawa Barat, dan beras plastik pada Tangal 19 

Mei 20156.  

                                                           
 
 
3 Yusuf Sofia, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktik 

Penegakan Hukum. Jakarta. PT. Citra Aditiya Bakti. Hal 106 

4 Ibid 

5 Ramai-ramai Menarik Ajinomoto. http://News.Liputan6.Com/Read/6058/Ramai-Ramai-
Menarik-Ajinomoto. Diakses pada Tanggal 11 Agustus 2015 

6 Fiki Ariati. Cerita Terungkapnya Misteri Beras Plastik. 
http://bisnis.liputan6.com/read/2237854/cerita-terungkapnya-misteri-beras-plastik-di-indonesia. Diakses 
pada Tanggal 11 Agustus 2015 
 

http://news.liputan6.com/read/6058/ramai-ramai-menarik-ajinomoto
http://news.liputan6.com/read/6058/ramai-ramai-menarik-ajinomoto
http://bisnis.liputan6.com/read/2237854/cerita-terungkapnya-misteri-beras-plastik-di-indonesia
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Pada Desember 2001-Januari 2002 YLKI melakukan penelitian kualitatif 

kandungan rekayasa genetika dalam produk pangan, hasilnya beberapa produk 

makanan turunan kedelai, jagung dan kentang terdeteksi mengandung bahan 

rekayasa genetika atau transgenic dan beberapa produk merupakan produk yang 

telah akrab dikonsums7. Selain itu dalam usaha elektronik, pelaku usaha 

memanfaatkan melonjaknya permintaan komputer rakitan (komputer lokal/generik) 

yang relatif murah untuk meraup banyak keuntungan, pihak penjual mengelabuhi 

pembeli dengan memanfaatkan ketidak tahuan pembeli (konsumen) dengan 

memasang komponen komputer yang tidak sesuai dengan perjanjian atau penjual 

memasang barang bekas dalam komputer rakitan tanpa sepengetahuan pembeli.8 

PT. Kerta Gaya Pusaka merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penyediaan jasa pengiriman pengiriman paket, dan juga melayani pengiriman 

dokumen-dokumen. Pada penyelenggaraan pengangkutan dokumen dapat terjadi 

peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kerusakan, keterlambatan, atau pun 

hilangnya dokumen yang diangkut. Akibat adanya kerusakan, kehilangan, atau 

keterlambatan tersebut maka dapat merugikan si pengirim maupun penerima.9 

                                                           

7 http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/141/87. 72  Jurnal 
Dinamika Hukum  Vol. 10 No. 1 Januari 2010 . Diakses hari jum’at 16-09-2016.  

8 http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/122/69. 72  Jurnal 
Dinamika Hukum  Vol. 10 No. 1 Januari 2010 .  Diakses hari jum’at 16-09-2016 

 
9 http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/57/220. 146 Jurnal 

Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 Mei 2008. Diakses hari jum’at 16-09-2016 
 

http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/141/87
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/122/69
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Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Kota Malang pada 2014 terdapat beberapa pelanggaran pelaku 

usaha yang ditangi BPSK diataranya: Pembiayaan konsumen (25), Jasa Perbangkan 

(1), Jasa Asuransi  (1), dan Jasa kebugaran (1)10. Kasus kerugian konsumen juga 

terjadi pada wilayah penggunaan jasa parkir yang mana kasus tersebut di bawa ke 

pengadilan dan kemudian menghukum pelaku usaha untuk menggantikan kerugian 

konsumen Putusan Mahkamah Agung No 3416/Pdt/1985, terkait jasa parkir dan 

majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan 

barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung 

jawab pengusaha parker.11 

 
Teori due care tentang kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen 

didasarkan pada gagasan, bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar, dan 

bahwa kepentingan konsumen sangat rentan tujuan perusahaan yang memiliki 

pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen. Karena produsen berada 

pada posisi yang lebih menguntungkan, maka mereka berkewajiban untuk 

menjamin kepentingan konsumen agar tidak dirugikan.   

                                                           

10 https://bpskkotamalang.files.wordpress.com/2015/02/profil-bpsk-kota-malang-2014.pdf. 
Diakses pada hari Sabtu Tanggal 10-09-10-2016. 

11 http://news.detik.com/berita/1407260/ma-kehilangan-kendaraan-saat-parkir-wajib-diganti-
pengelola. Diakses pada hari Jum’at Tanggal 09-09-2016.  

https://bpskkotamalang.files.wordpress.com/2015/02/profil-bpsk-kota-malang-2014.pdf
http://news.detik.com/berita/1407260/ma-kehilangan-kendaraan-saat-parkir-wajib-diganti-pengelola
http://news.detik.com/berita/1407260/ma-kehilangan-kendaraan-saat-parkir-wajib-diganti-pengelola
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Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. 

Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek perlindungan hukum. 

Adapun materi dalam yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, 

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

perlindungan konsumen indentik dengan perlindungan yang diberikan hukum 

tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen yang 

diakui secara intrnational, yaitu12:  

1. Hak mendapatkan keamanan (the right to savety); 

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

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

4. Hak untuk didengar (the right to hear). 

Selain empat hak diatas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) Pasal 4 menyebutkan;  

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

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

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan;  

                                                           

12 Celina Tri Siwi Kristinti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta.  Sinar Grafika 
Offset. Hal 30-31 
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

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

digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

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

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan ainnya. 

Kepentingan perlindungan hak-hak konsumen mendorong organisasi Non-

Pemerintah atau Non Govermental Organization (NGO) dibidang perlindungan 

konsumen untuk menempatkan isu pendidikan konsumen (consumer education) 

sebagai bagian dari advokasi untuk mendesakkan perubahan-perubahan kebijakan 

publik yang trasparan dan akuntabel terhadap kepentingan-kepantingan konsumen. 

The UN Guidelines for consumer protection (resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa 
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tanggal 16 april 1985 Nomor. A/Res/39/248) memandang pendidikan konsumen 

sebagai salah satu kepentingan konsumen yang harus dilindungi13.  

Advoikasi yang harus kita maknai bersama tidak hanya sebatas pemberian 

jasa untuk bearacara di pengadilan14, akan tetapi lebih dari itu advokasi harus 

dimaknai luas, dalam arti untuk memaksimalisasikan peran Organisasi Non-

Pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan konsumen.  

Dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan 

Konsumen jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Tugas 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) meliputi 

kegiatan: 

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa; 

2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan; 

3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen; 

                                                           

13 Yusuf Sofia. Op.Cit. Hal 127 

14 ibid 
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4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen; 

5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen. 

Pada kenyataannya konsumen yang dirugikan seringkali tidak tahu 

menahu bagaimana ia dapat memperjuangkan haknya kembali, oleh sebab itu 

keberadaan sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM) dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang 

diharapkan dapat bekerja maksimal demi terciptanya upaya perlindungan 

konsumen yang semestinya.   

Tentunya dalam menjalankan tugas dan perannya dalam melindungi hak-

hak konsumen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 

dalam hal ini Lembaga Perlindungan Perlindungan Konsumen Nasional Kota 

Malang sejatinya harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 

tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Peraturan 

Perundang Undangan lainnya.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian tentang ADVOKASI LEMBAGA PERLINDUNGAN 

KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM 
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MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.  (Studi di Lembaga 

Perlindungan Konsumen Nasional Kota Malang). 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan Lembaga Perlindungan 

Konsumen Kota Malang terhadap konseumen? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat upaya 

Advokasi terhadap konsumen?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk memahami dan mengetahui upaya advokasi yang ditempuh Lembaga 

Perlindungan Konsumen Kota Malang dalam melindungi hak-hak konsumen. 

2. Untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat upaya advokasi perlindungan hak-hak konsumen 

oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun peneliti membagi manfaat yang terkandung dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan 

pengetahuan mengenai peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang. 
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2. Secara Praktis  

a. Untuk Masyarakat 

Agar masyarakat memahami tentang peran Lembaga Non-Pemerintah 

dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang  

b. Aparat Penegak Hukum 

Agar mampu menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku 

usaha dan ikut bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen 

Kota Malang dalam memenuhi hak-hak konsumen. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini kiranya digunakan oleh peneliti sebagai 

penambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam proses advokasi Lembaga 

Perlindungan Konsumen Kota Malang dalam memenuhi hak-hak konsumen 

dan sekaligus sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Metode Penelitian.  

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. 

Peneliatian merupakan terjamahan dari bahasa Inggris, yaitu research. Recearch 
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berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian merupakan suatu upaya 

pencarian. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul 

pertanyaa apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan 

atau pengetahuan yang benar.15 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Sosiologis yakni, melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam 

masyarakat16. Menurut Suratman dan Phillips Dillah bahwa penelitian Yuridis 

Sosiologis adalah metode pendekatan yang melihat hukum yang didasarkan 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan 

dengan teori hukum dan serta dengan melihat realita yang ada di masyarakat 

dan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan 

pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada dalam 

masyarakat17. Dengan metode ini, maka penulis akan menggali keterangan dari 

berbagai pihak sesuai dengan objek penelitian, kemudian dari hasil keterangan 

                                                           

15H. Zainuddin Ali. 2009. Motode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Hal 1. 

16 Pedoman Penelitian Hukum. 2012. Fakultas Hukum UMM. Hal 18. 

17 Suratman dan Phillips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara Dan 
Contoh Penulisan Karyailmiah Dibidang Hukum, Alfabet. 
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tersebut akan dikomparasikan dengan menggunakan teori-teori hukum beserta 

Perundang-undangan yang sesuai. 

2. Lokasi Penelitian  

Sejalan dengan aktivitas ekonomi yang begitu global disatu sisi dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen akan produk namun disisi lain menimbulkan 

dampak negatif, terhadap hak-hak konsumen. Negara sebagai pelindung warga 

negara dalam hal ini harus memperhatikan persoalan tersebut, sehingga tidak 

menjadi kesengjangan yang berkepanjangan. Kehadiran Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPKS) yang merupakan kepanjangan tangan dari 

pemerintah dinilai masih kurang maksimal dalam memberikan perlindungan 

tehadap hak-hak konsumen. Kendala tidak maksimalnya peran BPSK tersebut 

dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari fasilitas untuk operasional kegiatan 

BPSK kurang memadai, adanya mutasi/mobilitas personil BPSK, minimnya 

dukungan dana dari pemerintah pusat, dan Minimnya SDM di bidang 

perlindungan konsumen18. 

Kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM) diharapkan dapat  membantu konsumen dalam memperjuangkan 

hak-haknya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 59. Tahun 

                                                           

18 Profil BPSK Kota Malang 2014 
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2001, memberikan tugas kepada LPKSM yang salah satu yaitu “membantu 

konsumen memperjuangkan haknnya, termasuk menerima, masukana atau 

keluhan konsumen”. Sejalan dengan alasan-alasan tersebut dan judul penulisan 

tugas akhir diatas, maka penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga 

Perlindungan Konsumen Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Raya Wapoga 

II, Perum Perum Ngujil Permai II, Blimbing Kota Malang. 

3. Sumber Data 

Sumber data terbagi menjadi tiga (3) bagian diantaranya19:  

1. Data Primer 

Adalah jenis data yang dikumpulkan, dari tangan pertama oleh 

penulis, atau diperoleh penulis langsung dari lokasi penelitian, yaitu 

berupa hasil wawancara dengan responden atau para pihak dalam hal ini 

Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang dan/atau Konsumen yang 

mendapatkan pengadvokasian oleh LPK Kota Malang dan dokumen-

dokumen20.  

2. Data Sekunder 

                                                           

19Ibid. Hal 18  

20 Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang. UMM Pres. 
Hal 112. 
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Data sekunder yang digunakkan dalam penelitian ini berupa bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersebut 

sebagai berikut:  

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42 sesuai dengan aslinya agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakt. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104 sesuai dengan aslinya 

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4127. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal 

hukum, hasil penelitian terdahulu dan hal-hal yang bertautan dengan 

penelitian penulis. 
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3. Data Tersier  

Adalah jenis data tambahan sepeti kamus hukum, glosary atau data 

tambahan yang penulis peroleh melalui internet dan studi kepustakaan 

yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dalam penulisan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer  

a. Teknik Wawancara  

 Penulis melakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab secara 

lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan 

terhadap beberapa orang narasumber. Adapun teknik wawancara yang 

penulis tempuh yaitu menggunakan metode purposive sampling yang mana 

peneliti secara subjektif mengambil sampel dengan mengaggap bahwa 

sampel yang diambil tersebut mencerminkan penelitian penulis21, atau 

pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

                                                           

21 Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang. UMM Pres. 
Hal 112. 
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dipandang koheren dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang telah 

diketahui22, berikut beberapa narasumber: 

1. Nanang Nilson S.H. selaku ketua Lembaga Perlindungan Konsumen 

Nasional Kota Malang yang sekaligus sebagai advocat yang 

mengadvokasi konsumen di luar maupun di dalam pengadilan. 

Wawancara tersubut berkaitan dengan tanggapan beliau mengenai proses 

pengadvokasian terhadap konsumen yang dilalukan LPKN Kota Malang. 

2. Qamaruddin S.H. selaku Legal officer Lembaga Perlindungan Konsumen 

Nasional Kota Malang. Wawancara tersebut mengnai hal-hal yang 

berkenaan dengan administrasi LPKN Kota Malang. 

3. Wawancara dengan pihak konsumen segbagai pihak yang diadvokasi 

oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang sekaligus pihak 

dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam penelitian ini penulis 

menitikberatkan pada konsumen yang sengketannya diselesaikan atau 

diadvokasi oleh LPKN Kota Malang melalui jalur Litigasi. Motede ini 

ditempuh penulis dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa 

konsumen dalam UUPK memungkinkan untuk dilakukannya hal 

                                                           

22 Amiruddin dan Zainal Asikin.2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rajawali 
Pers. Hal 106. 
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tersebut, selain ini juga dapat menjadi penambah wawasan penulis 

sekaligus untuk memperlancar proses penelitian.  

1. Wawancara dengan Ibu Ana Wulandari 44 Tahun, Pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, alamat Perum Istana Gajahyanna  RT/R: 

011/002 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.   

2.  Wawancara dengan Bpk. Wing Aryono, umur 46 tahun, Pekerjaan 

Swasta, alamat Jalan Patimura Gg. VI RT/RW: 01/07 Temas Kota 

Batu. 

3. Wawancara dengan Bpk. Andri Setyo FerdiantoLaki- laki Umur 28 

Tahun, Agama Islam Pekerjaan, Wiraswasta Kewarganegaraan 

Indonesia, alamat Jl. Satsui Tubun Gg. 4/43  RT/RW: 05/05 

Kelurahan, Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang. 

Wawancara dengan ketiga narasumber berkaitan dengan 

evektifitas advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kota 

Malang.  

b. Teknik Dokumentasi 

Yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh 

Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang maupun pihak lain 

yang koheren dengan objek penelitian penulis berupa catatan, laporan 

atau arsip-arsip dan lain-lain, diataranya:  
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1. Data Konsumen yang diadvokasi oleh Lembaga Perlindungan 

Konsumen Kota Malang. 

2. Data profil Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang 

3. Data Salinan-salinan Gugatan dan/atau Hasil Mediasi yang 

dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang 

terhadap konsumen sebagai wujud perlindungan terhadap 

konsumen dan juga sebagai upaya pemenuhan hak-hak konsumen. 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder  

a. Kepustakaan (library) 

Yaitu metode pengumpulan data yang penulis tempuh dengan 

membaca atau mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan 

dan lainnya yang koheren dengan objek penelitian.  

5. Metode Analisa Data 

Teknik analisa data didalam penulisan ini dilakukan dengan teknik 

Deskriptif kualitatif, sebagai mana yang disampaikan oleh Bogdan dan Taylor 

bahwa Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang 

orang yang diamati. Menurut Kenneth D. Bailey adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detil 
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(untuk menggambarkan apa yang terjadi)23. Metode ini kemudian diterapkan 

penulis dengan mendeskripsikan dan menganalisis peran Lembaga 

Perlindungan Konsumen kota Malang sebagai Perwakilan Konsumen dalam 

proses pengadvokasian terhadap konsumen untuk memenuhi hak-haknya. Dari 

hasil penelitian tersebut akan ditarik kesimpulan sebagai jawaba atas apa yang 

diteliti. Penarikan dengan metode deduktif yaitu kesimpulan bersifat umum ke 

dalam kesimpulan yang bersifat khusus.  

F. Sisitematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri empat (4) Bab yang tersusun secara 

berurutan, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis. 

Mulai Bab I sampai dengan Bab IV, secara garis besar diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang upaya perlindungan 

konsumen yang memuat alasan yang menjadi pentingnya dilakukan penelitia ini 

berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan 

yang spesifik terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan upaya advokasi konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Sasyarakat serta merupakan dasar pemilihan judul penulisan tugas akhir. Tujuan 

                                                           

23 Seto Wahyu Wibowo. Penelitian Deskriptif Kualitatif. 
http://www.rumahpintarkomunikasi.com/archives/466. Diakses pada tanggal 15 Juli 2015. 

http://www.rumahpintarkomunikasi.com/archives/author/indiwan
http://www.rumahpintarkomunikasi.com/archives/466
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penulisan memuat pernyataan siungkat tentang apa yang akan dicapai oleh peneliti. 

Mafaat penulisan, merupakan uraian mengenai keguanaan secara praktis dan teoritis. 

Metode penulisan menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik 

menganalisis hasil penelitian.  

BAB II TIJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang dimana dalam bagian ini peneliti menyajikan teori maupun 

kaidah-kaidah yang bersumber dari literatur-literatur maupun peraturan perundang-

undangan yang akan dipakai untuk mendukung analisis yang akan diberlakukan pada 

penelitian ini. Teori-teori yang dipergunakan antara lain berkaitan dengan 

permasalahan perlindungan konsumen, dimulai dari pengertian tentang konsumen 

dan pelaku usaha beserta kedudukan dan hak-haknya maupun teori-teori tentang 

bentuk-bentuk advokasi dalam upaya perlindungan terhadap konsumen.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, memuat uraian pembahasan permasalahan yang diangkat peneliti 

serta dianalisa secara deskripif analitis yang mana data yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari secara utuh. Adapun 

gambaran analisis lebih difokuskan pada pengejawantahan tugas dan fungsi 

Lembaga Perlindungan Komsumen Swadaya Masyarakat dalam hal ini Lembaga 
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Perlindungan Konsumen Nasional Kota Malang dalam upaya melindungi konsumen 

sebagaimana mestinya.  

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, berisikan kesimpulan 

pembahasan yang disertai saran dalam menanggapi permasalahn yang telah penulis 

teliti yaitu mengenai Advokasi lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat (LPKSM) dalam mewujudkan perlindungan konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


