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BAB III 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia 

(Kota Malang)  

 
1. Profil Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kota Malang 

(LPKNI)  

 
Kota Malang adalah sebuah  kota yang terletak di  Provinsi Jawa  

Timur,  Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur 

setelah Kota  Surabaya menurut jumlah penduduk. Selain memiliki jumlah 

penduduk terbesar kedua, Kota Malang juga tergolong pesat akan 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perdagangan yang pesat disatu sisi dapat 

meningkatkan fariasi pruduk barang/jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen, 

namun disisi lain produk barang/jasa tersebut jika tidak dilakukan pengawasan 

yang baik dan benar, maka akan memunculkan kerugian pada pihak 

konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara 

pemerintah sebaai penanggung jawab penuh juga lembaga non pemerintah 

dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional sebagai lembaga 

yang terbentuk karena Undang-undang. 

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kota Malang adalah 

Lembaga yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dibuktikan dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
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01458.40.20.2014. (selanjutnya disingkat LPKNI) terbentuk pada tanggal 30 

Desember Tahun 2009, dengan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan 

Konsumen(TDLPK) yang didaftarkan di Pemerinthan Kota Malang dengan 

Nomor: 519/1175/35.73.311/2009. LPKNI terletak di Jl. Raya Wapoga 2, 

Perum Ngujil Permai II, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, 

Telp:0341-492174.

49 Motifasi berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 

Kota Malang selain karena kehendak Undang-undang juga merupaka refleksi 

dari keadaan objektif yang tidak lepas dari berbagai keluhan konsumen terkait 

dengan kerugian yang diderita akibat mengonsumsi produk barang/jasa dari 

pelaku usaha50. 

Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, LPKNI Kota Malang juga dapat berperan aktif 

dalam mewujudkan upaya perlindungan konsumen yaitu dengan membantu 

meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan kewajiban, 

melakukan penelitian serta pengujian, menerima pengaduan dalam bentuk 

apapun, juga melakukan tindakan advokasi baik diluar pengadilan maupun 

                                                           

49 Data Primer, Dokumen LPKNI Kota Malang. 2015 
 
50 Wawancara dengan Nanang Nilson (Ketua LPKNI), Tanggal 01 September 20015 
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langsung melalui jalur pengadilan. Selain Itu LPKNI diharapkan dapat 

menjadi alat pengendali bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan 

pelayanan kepada konsumen. LPKNI diharapkan juga dapat mennjali 

kerjasama yang baik denga aparat pemerintah dalam hal ini pemeritah daerah, 

serta menjadi mitra bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan 

perlindungan kepada konsumen seusai ketentuan Undang-undang. 

2. Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kota Malang.  

 
Sebagai Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dibidang 

perlindungan konsumen, tentu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya  

Masyarakat, dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kota 

Malang (LPKN) memiliki Misi dan Misi yang hendak dilaksanakan, 

diataranya51: 

a. Visi  
 

1. Menyeimbangkan serta membangun pemberdayaan konsumen 
 
2. Menciptakan kerangka dan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum, kebebasan informasi, serta akses 

memperoleh informasi 
 
b. Misi  
 

1. Mengakat harkat dan martabat konsumen melalui cara meminimalisir 

efek dan akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa 

                                                           
51 Data Primer, Dokumen LPKNI Kota Malang. 2015 
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2. Memberikan infomasi serta edukasi mengenai masalah perlindungan 

konsumen melalui seminar, dan media online maupun media cetak 

3. Bertindak cepat dan tanggap terhadap keluhan yang disampaikan 

konsumen 

4. Melakukan pendampingan hukum atas pelanggaran terhadap hak-hak 

konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

3. Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen (Kota Malang)  

 
Bagan 1 

Struktur Organisasi 
 
 

NANANG NILSON S.H 
Ketua 

 
 
 
 
 
 

SUDIJONO S.H  
Devisi Hukum 
 
 

DHOLIN EFENDI, S.H 
Devisi Humas & 

Komunikasi 
 
 
HM, TEGUH  

HARIYANTO, Konsultan 
BUMDes 

 
 

NURHIJJAH, S.H 
Legal Officer 1 

 
Sumber: Dokumen LPKNI 215 

 
 
 
 
 
 
M. TUSAFRUDDI  
Divisi recovery 

 
 

Ir. A. AGRA M.Sc. PH.d  
Devisi Pengawasan Obat &  

Makanan 
 
 

IMAM SAMPURNO, S.H  
Biro Penyelesaian Sengketa  

Konsumen 
 
 

QAMARUDDIN, S.H 
Legal Officer 2 
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 Struktur organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kota 

Malang (LPKN) dibentuk tentunya disarkan pada kebutuhan akan kinerja 

organisasi. Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) pun tidak luput dari 

pemahaman potensi SDMnya, adapun penjelasan pola sturktur LPKNI adalah 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Ketua  
 

Sebagai penanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan LPKNI, 

Ketua juga turut langsung dalam menangani prosesi kegiatan-kegiatan 

LPKNI seperti turut ikut dalam kegiatan sosialsasi, sampai pada mendengar 

keluhan yang disampaikan konsumen  

2. Fungsi Devisi Hukum  
 

Sebagai bentuk dari tindakan nyata advokasi, maka Devisi Hukum 

ditugaskan untuk mengkaji permaslahan konsumen setelah mendapatkan 

paengaduan. Kajian ini diharapkan akan menemukan titik temu atas 

permasalahan yang diderita konsumen.  
 

3. Fungsi Devisi Recovery  
 

Devisi ini ditugaskan untuk melakukan temuan-temuan yang dapat 

mendongkrak kinerja organisasi, melakukan penelitian-penelitian yang 

berhubungan dengan upaya perlindungan konsumen dan juga mengadakan 

kegiatan-kegiatan organisasi dalam upaya perlindungan konsumen.  

4. Fungsi Devisi Hubunagan Masyarakat dan Publikasi  
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Devisi ini ditugaskan untuk bergerak secara eksternal dalam upaya 

perlindungan konsumen. Menjadi jembatan sekaligus media untuk 

mempublikasiakan keberadaan LPKNI kepada masyarakatadalah fungsi 

utama dari devisi ini. Selain itu, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada 

perintah daerah, devisi ini juga berfungsi melakukan dokumentasi atas 

kegiatan-kegiatan dari LPKNI  
 

5. Fungsi Devisi Pengawasan Obat Dan Makanan  
 

Defisi ini ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap beredarnya 

obat-obatan dan makanan yang meruakan pruduk barang yang dipasarkan 

pelaku usaha. Dalam melakukan pengawasan ini devisi ditugaskan juga 

untuk malakukan koordinasi eksternal dengan instansi terkait.  
 

6. Kolsultan Badan Usaha Milik Desa  
 

Bidang ini bertugas memberikan konsultasi hukum kepada badan usaha yang 

dioperasikan atau dijalankan oleh desa. Kegiatan ini berbetuk memberikan 

pertimbangan, pentunjuk atau nasehat kepada badan usaha desa yang 

membutuhkan jasa konsultasi.  
 

7. Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen  
 

Tugas yang dijalankan biro ini adalah melakukan pendampingan hukum 

dan/atau memberikan konsultasi seputar permasalahan yang telah diadukan 
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ke LPKNI untuk selanjutnya diselesaikan baik melalui jalur Litigasi atau 

Non Litigasi. 

8. Legal Officier  
 

Bidang Legal Offocier adalah yang mana ditugaskan untuk mengurusi hal-

hal administraitf berupa; periziznan LPKN, mengarsipkan dokumen-

dokumen LPKNI dan menyangkut hal administratif lainnya. Kedua bidang 

Legal Officier pada LPKNI pada prinsipnya sama, namum Legal Officier 1 

berperan lebih kepada Sekretaris LPKNI, sedangkan untuk Legal Officier 2 

tidak termasuk dalam bidang kesekertariatan. 

B. Pelaksanaan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia 
Kota Malang (LPKNI Mlg) 

 
Perlindungan konsumen adalah faktor strategis bangsa dan negara dalam 

upaya meningkatkan perekonomian dalam arti daya saing perdagangan yang kuat, 

sehat dan efisi dan tidak merugikan hak-hak konsumen sebagaimana yang 

diamanahkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen. 

Oleh karena itu, LPKNI sebagai lembaga yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana disebutkan juga dapat berperan aktif untuk meeujudkan perlindungan 

konsumen yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen hak-hak 

dan kewajiban, melakukan penelitian serta pengujian, menerima pengaduan dalam 

bentuk apapun, dan juga melaukan tindakan mediasi dan advokasi langsung 
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melalui peradilan.  

Sejalan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota 

Malang (selanjutnya disingakat LPKNI), dapat berperan aktif dalam upaya 

perlindungan konsumen melalui advoaksi. 

 
Advoaksi dalam hal ini tidak sebatas pada pengaduan atau melayangkan 

gugatan ke pengadilan (litigasi), namun juga termasuk meningkatkan kesadaran 

konsumen akan hak-hak dan kewajibannya, melakukan sosialisasi, memberikan 

nasehat konsultasi kepada konsumen, koordinasi atau kerja sama dengan 

lembaga-lembaga terkait, melakukan survei dan penelitian, dan juga upaya-upaya 

lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.56 Advokasi 

digolongkan kedalam dua hal: 

1. Advokasi Prefentif atau advokasi yang sifatnya penyelesaiannya tidak melalui 

jalur hukum (non litigasi) 

2. Advokasi Kuratif advokasi yang sifatnya penyelesaiannya melalui jalur 

hukum (non-litigasi) 

Maksimalisasi dua metode advokasi ini akan memperlihatkan efektifitas 

                                                           
52 Yusuf Sofi Op.cit 
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pendampingan peran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia 

dalam upaya melindungan kepentingan konsumen. 

 
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional oleh Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 diberi wewenang untuk menggugat paluku usaha (legal standing) 

yang dalam hal ini telah terindikasi atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

hak-hak konsumen. Tentu untuk dapat melakukan upaya perlindungan konsumen 

LPKNI harus sudah terdaftar dan benar-benar mededikasikan pengabdiannya 

untuk melindungi kosnumen. 

 
Konsumen yang merasa dirugiakan atau telah dilanggar hak-haknya dapat 

langsung mengadu ke LPKNI untuk ditindak lanjuti. Pengaduan tersebu dapat 

ditempuh konsumen dengan langusung mengubungi LPKNI baik melalui pesawat 

telepon atau langsung ke kantor LPKNI.57 

 
1. Melakukan Gugatan (Legal Standing) di Pengdila Negeri  

 
Sebagai Organisasi Non-Pemerintah, LPKNI dalam hal ini telah 

memenuhi syarat untuk dapat menyandang status Legal Standing atau hak 

gugat organisasi (lihat Pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK). Upaya ini ditempuh 

LPKNI jika konsumen yang telah dirugikan mengadu secara langsung ke 

LPKNI dengan mengajukan beberapa bukti sesuai dengan ketetuan peraturan 
                                                           

57 Wawancara dengan Qamaruddin S.H. Legal officer. Tanggal 1 September 2015 
 



84 

 

perundang-undangan. 

Tabel. 2  
Data Pengaduan Konsumen di LPKNI Tahun 2014-2015 

NO. PELAKU USAHA YANG DIADUKAN JUMLAH 

1.  Pelaku Usaha Bank 67 
2.  Pelaku Usaha Finance 12 
3.  Pelaku Usaha Koperasi 7 
4.  Pelaku Usaha Asuransi 3 
5.  Pelaku Usaha Makanan 10 
6.  Pelaku Usaha Kesehatan 7 

Jumlah Total 106 
Sumber Tabel: Dokumen LPKNI 2015 

 
Dari 106 (seratus enam) aduan yang diterima Lembaga Perlindungan 

Konsumen Nasional (LPKNI) sebagaimana disebutkan  diatas, metode 

penyelesaianya menempuh jalur litigasi atau dimana LPKNI bersama-sama 

konsumen menggugat pelaku usaha melalui Pengadilan Negeri. Konsumen 

yang telah dirugikan dapat menggadukan kerugian tersebut kepada LPKNI baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dan selanjutnya oleh LPKNI akan 

diadvokasi mulai dari proses penggugatan sampai pada hasil putusan. 

Dari hasil wawancara dengan Qamaruddin selaku legal offisier 

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, penulis mendapati bahwa tidak 

semua aduan yang termuat dalam Tabel. 2 (dua) diadvokasi melalui jalur 

litigasi karena pengadu tidak melanjutkan proses pengaduannya. Penyebabnya 

berfariasi, mulai dari proses beracara yang dinilai mahal jika dibandingkan 

dengan kerugian pengadu, proses mula pengaduan sampai ke pengadilan yang 
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terkesan memakan waktu dua sampai tiga bulan lamanya, tidak kooperatifnya 

pengadu dengan LPKNI yang berakibat putusnya komunikasi, kurangnya 

sumber daya manusia yang menyebabkan menumpuknya aduan yang tidak 

terakomodir, sifat aduan yang hanya konsultatif dan kendala-kendala lainnya.58 

Sebagian besar kasus yang tidak sampai ke pengadilan berkisar pada aduan 

kesehatan, makanan, dan kasus yang nilai materinya terbilang kecil.  

Gugatan yang hendak dilayangkan Lembaga Perlindungan Konsumen 

Nasional Indonesia tidak berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya yang 

mana sebelum mengajukan gugatan konsumen ke Pengadilan, LPKNI terlebih 

dahulu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan isi gugatan, mulai dari 

subjek tergugat, kompetensi pengadilan, pengumpulan data-data konsuemen 

yang berkaitan dengan bukti-bukti, aset-aset penggugat dan lain sebagainya59. 

Adapun format gugatan yang dilayangkan Lembaga Perlindungan Konsumen 

Nasional menggunakan gugatan legal standing dimana Lembaga Perlindungan 

Konsumen Nasional bertindak tidak atas kerugiannya nyata (injury in fact) atau 

kepentingan kepemilikan (proprietary) namun sebaga organisasi swasta yang 

menjalankan norma perundang-undangan. 
 

Terminologi legal standing terkait dengan konsep locus standi atau 

                                                           
58

 Wawancara dengan Qomaruddin S.H. Legal Officer. Tanggal 3 Mei 2016 

59
 Ibid 
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prinsip persona standi in judicio, yaitu seorang yang mengajukan gugatan harus 

mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat.60 Secara konvensional hak 

gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” 

(point d’interest point d’action). Hak dan kualitas yang dimaksud yaitu 

kepentingan hukum (legal interest) yang juga merupakan kepentingan yang 

berkaitan dengan kepemilikan (propietary interest) atau kepentingan material 

berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).  

Selain bertentangan dengan prinsip point d’interest point d’action, 

eksistensi legal standing dalam prakteknya juga menuai kendala prosedur atau 

hukum acaranya yang belum ada, baik dalam Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah maupun Peraturan Mahkamah Agung61. Hal inilah yang membuat 

hakim tetap bersekukuh untuk menolak gugatan LPKNI dengan putusan Niet 

Ontvankelijke Verklaard (NO). 
 

Jika dicermati, maka prinsip ini bertolak belakang dengan semangat 

yang termuat dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-undang Tentang 

Perlindungan Konsumen, yang secara eksplisit memperbolehkan Lembaga 

Perlindungan Konsumen Nasional untuk ambil bagian dalam upaya 

perlindungan konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang merugikan 

                                                           
60 Susanti Adi Nugroho. 2010. Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain. Prenada 

Media Group. Hal 364 

 

61
 Ibid 
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konsumen. 

 
Pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun 2013 (Nomor: 

62/Pdt.G/2013/PN. KPJ) yang mana LPKNI menggugat Pelaku Usaha 

(Koperasi Rukun Santoso Unit Simpan Pinjam) dengan mengatas namakan 

LPKSM sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan 

Ponsumen Maupun Peraturan Pemerinta tentang Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat.  Dalam hal ini LPKNI  bertindak  

sebagai  Penggugat  1  dan  Mardi  sebagai Penggugat 2. 

 Singkatnya hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sengketa 

ini dengan mengabulkan jawaban Tergugat dengan menyatakan bahwa gugatan 

penggugat tidak dapat diterima kemudian menghukum penggugat membayar 

biaya perkara Rp.601.00,00 (enam ratus satu ribu rupiah). Adaupun alasan 

penolakan hakim bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat 

(persona standi in judicio) atau tidak memiliki kepentingan langsung dengan 

sengketa (injury in fact). Selain itu status badan hukum yang dimiliki LPKNI 

diragukan hakim karena menurut hakim bahwa LPKNI yang berstatus sebagai 

Perseroan Terbatas harus meiliki pemisahan harta kekayaan dengan harta 

anggota yang mana menurut Nanang Nelson tidak substansif dengan upaya 

perlindungan konsumen62. Hakim dituntut bijak dalam menanggapi gugatan 

yang dilayangkan LPKNI dan tidak harus berpatokan pada prinsip tersebut 
                                                           

62
 Wawancara dengan Qomaruddin S.H. Legal Officer. Tanggal 3 Mei 2016 
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melaikan melihat kondisi objektif yang termuat dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf 

(c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen demi terwujudnya upaya 

perlindungan konsumen yang pasti. 
 

Untuk mensiasati prinsip point d’interest point d’action, Lembaga 

Perlindungan Konsumen Nasional meformulasikan gugatannya dalam bentuk 

class action dengan memposisikan konsumen sebagai penggugat 1 (satu) dan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional sebagai penggugat 2 (dua). Namun 

metode ini pun tidak mendapat hasil maksimal mengingat hakim masih tetap 

menolak dengan alasan prosedural. 

 
Sejak berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKNI) 

pada tahun 2009, LPKNI pernah melakukan upaya perdamaian terhadap 

sengketa konsumen dan pelaku usaha, namun hal tersebut menurut Nanang 

tidak menuai hasil, karena pihak pelaku usaha tidak kunjung tiba untuk 

melalukan mediasi. Padahal kehadiran LPKNI hanyalah sebagai mediator yang 

beretikad baik untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak63. Ketidak 

hadiran pelaku usaha tersebut dapat dimaklumi mengingat LPKNI tidak diberi 

wewenang untuk menjatuhkan verstek seperti pengadilan. Oleh karena untuk 

tidak membuang waktu dan mengefektifkan upaya perlindungan konsumen, 

maka LPKNI secara tegas menyatakan siap menggugat pelaku usaha bersama 

                                                           
63 Wawancara dengan Nanang Nelson (Ketua LPKNI). Tanggal 01 September 2015 
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dengan konsumen demi terciptanya perlindungan konsumen yang progresif. 

 
Telah dirumuskan dalam Anggaran Dasar (AD) Lembaga Perlindungan 

Konsumen Nasional Pasal 3 ayat (8) tentang Maksud dan Tujuan serta 

Kegaiatan Usaha Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional bahwa “untuk 

melindungi hak-hak konsumen, maka LPKNI menggugat pelaku usaha melalui 

Peradilan umum berdasarkan legal standing Pasal 46 Ayat 1 huruf C Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen”. 

 
Selain ketentuan Anggaran Dasar diatas kegiatan menggugat pelaku 

usaha pun diatur dan diperbolehkan oleh Pasal 46 Ayat 1 Huruf (C) Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “pelanggaran 

yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap 

konsumen dapat digugat oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 

Indonesia (LPKNI), apabila memenuhi kriteria sebagai badan hukum atau 

yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas tujuan 

didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan 

konsumen dan/atau telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran 

dasarnya”. 
 

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa eksistensi Lembaga Perlindungan 

Konsumen Nasional sebenarnya telah terakoomodir dalam ketentuan Undang-

undang Perlindungan Konsumen, namun lagi-lagi masalah ini sangat 
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bergantung dari kearifan seorang hakim dalam menelaah kedudukan pnggugat 

terkait boleh tidaknya beracara atas kerugian konsumen. 

 
Metode penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dinilai efektif 

meskipun terkendala dengan beberapa faktor-faktor norma hukum lainnya dan 

juga tidak mendapatkan hasil maksimal. Proses memperjuangkan hak-hak 

konsumen mendapat berbagai macam kendala namun Lembaga Perlindungan 

Konsumen Nasional tetap berusaha untuk menempuh jalur ini (litigasi), 

mengingat hanya jalur ini dapat memberikan efek  jera kepada pelaku usaha dan 

juga dapat memenuhi kembali hak-hak konsumen secara konkrit. 

Tabel. 3  
Sampel Daftar Gugatan LPKNI di Pengadilan Negeri  

Malang Tahun 2014-2015 
 

No Konsumen Pelaku Usaha No. Reg. Perkara 
1. Srikat Bank BRI 05/PDT.G/2014/PN.Mlg 
2. Dina Riska Bank Panin 04/PDT.G/2014/PN.Mlg 

3. Rinoto 
Bank Danamon 
Indonesia 03 PDT.G/2014/PN.Pati 

4. Andri Setio 
Bank Danamon 
Indonesia 07/ PDT.G/2014/PN.Mlg 

5. Arif Rachman Bank Mega, 44/ PDT.G/2014/PN.Mlg 
6. Saiful Khairul Bank BRI 40 PDT.G/2014/PN.Mlg 
7. Budianto Bank Mega 44PDT.G/2014/PN.Mlg 
8. M. Rofiq Bank Mega 08/PDT.G/2014/PN.Mlg 
9. Amin Soehardi Bank BTN 549 PDT.G/2014/PN.Mlg 

10. Roy Wiliananda 
Bank Antar 
Daerah 52/PDT.G/2014/PN.Mlg 

11. 
Shinto Prasetia 

Bank Mega 
Syariah 695 PDT.G/2014/PN.Sda 

12. Dewi  Retno Larasa Bank Jatim 27 PDT.G/2014/PN.Kpj 

13. Arsininsi 
Defeloper 
Surabaya 44 PDT.G/2014/PN.Mlg 
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15. Nanik Suharti BSP Danamon 65/ PDT.G/2014/PN.Mlg 
16. Untung Bank Danamon 68/ PDT.G/2014/PN.Mlg 
17. Karyanto Bank Panin 34/ PDT.G/2014/PN.Kpj 
18. Sri Hartatik Bank BRI 115/ PDT.G/2014/PN.Mlg 
19. Karianto Lilik Bank Panin 34/ PDT.G/2014/PN.Kpj 
20. Jais Prasetio Bank BRI 128 PDT.G/2014/PN.Mlg 

21. Khoirul Soleh 
Rena Multi 
Finance 129 PDT.G/2014/PN.Mlg 

Sumber Tabel: Dokumen LPKNI 2015 

Pada Tanggal 6 Januari 2014 Andri Setyo mengadu ke LPKNI atas 

perbuatan melawan hukum Bank Danamon Unit Pasar Kepanjen yang 

merugikannya terkait pelelangan anggunan Surat Hak Milik (SHM) atas Tanah 

yang disebabkan telat bayar. Setelah mendapat aduan tersebut Lembaga 

Perlindungan Konsumen Nasional melalui Nanang Nelson mendaftarkan 

gugatan dengan No.381/LPKNI-G/I/2015 ke Pengadilan Kepanjen. Menurut 

Andry Setyo advokasi yang  di lakukan LPKNI atas sengketa yang dialaminya 

terkesan lama karena selisih waktu pengaduan dengan waktu pengajuan 

gugatan memakan waktu kurang lebih 11 bulan (sebelas) dan berbelit-belit. 

Adry meminta agar LPKNI memperjuangkan haknya terkait penguasaan SHM 

Tanah agar tidak dilelang kerena dirinya masih memiliki etikad baik untuk terus 

membayar angsuran64. Singkatnya gugatan tersebut memberikan waktu kepada 

Andy untuk melunasi hutangnya terhadap bank meski gugatan tersebut 

dimengkan bank karena mempermasalahkan LPKNI seprti penulis sampaikan. 

  Wawancara selanjutnya dengan Ana Wulandari (44 Tahun) Alamat 

                                                           
64

 Wancara dengan Andy Setyo Pada Tanggal 12 September 2015 
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Perum Istana Gajahyana Rt/Rw: 011/002 Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang. Ana Wulandari ibu rumahtangga yang terikat perjajian oleh defeloper 

Puri Nirwana Gajayana tentang pembelian rumah di kawasan perumahan puri 

nirwana gajayana, dinoyo. Klaim kerugian Ana bermula ketika rumah yang 

awalnya seharga Rp. 301 juta dengan luas tanah 100 M2 menjadi Rp. 470 juta 

karena luasa tanah dan bungan dibayarnya seharga 69 juta, sehingga total harga 

mencapai Rp. 470 juta.  

Pada Tanggal 11, Agustus, 2014 Ana Wulandari mengadukan masalah 

ini ke Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional untuk medapatkan 

pertolongan. Kemudian pada Bulan Desember 2014 LPKNI mebuat gugatan 

Nomor : 356/LPKNI.G/ VIII/2014  ke Pengadilan Negeri Malang. Ana 

menyampaikan bahwa advokasi LPKNI terhadap dirinya tidak menemukan 

hasil karena selain gugatannya ditolak, dirinya juga harus membayar lebih atas 

tagihan pelaku usaha yang menuduhnya melakukan telat bayar dan juga biaya 

tambahan atas luas tanah. Tidak ingin mengabil resiko yang lebih besar, Ana 

Wulandari memilih mengikuti permintaan pelaku usaha agar dapat memiliki 

rumah beserta Sertifikat Hak Milik yang masih dalam penguasaan Defeloper65. 

Dalam mengajukan gugatan sengketa konsumen ke Pengadilan, LPKNI 

dalam hal ini, tidak bertindak sebagai kuasa penggugat melaikan hanya sebagai 

pihak yang menjalankan norma Undang-undang Perlindungan Konsumen. 
                                                           

65
 Wawancara dengan Ana Wulandari Pada Hari Senin Tanggal 9 November 2015 
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Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia jika 

dicermati mendalam, maka akan memunculkan tafsiran berbeda pada kalangan 

praktisi hukum karena dalam UUPK Pasal 46 Ayat 1 huruf c, disatu sisi telah 

memberikan wewenang penuh kepada Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk bertindak melindungi kepentingan 

konsumen di pengadilan. Namun disisi lain dalam rezim keperdataan Indonesia 

menganut doktrin hukum perdata sudah lazim dikenal dengan asas tidak ada 

gugatan tanpa ada kepentingan (poin d’interet, point d’action). 

 Doktrin ini telah menjadi yurisprudensi tetap dan sering dirujuk dan 

diikuti dalam berbagai putusan pengadilan. Suatu tuntutan hak harus 

mempunyai kepentingan hukum yang cukup, ini merupakan syarat utama untuk 

dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa namun tidak 

berarti bahwa tuntutan hak yang berkepentingan hukumnya pasti dikabulkan 

oleh pengadilan66. 
 

Sebagai subjek penggugat dalam suatu perkara, badan hukum/yayasan 

tersebut meski tidak mempunyai kepentingan  secara langsung dengan  objek 

gugata, tetap diperkenankan untuk bertindak sebagai penggugat, hal ini 

merupakan perluasan dari konsep persona standi in judicio karena adanya 

kebutuhan hukum yang harus diakomodir oleh Pengadilan. Demi tercapainya 

                                                           
66 Op. Cit Susanti Adi Nugroho. Hal 308 
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perlindungan hukum dan kepastian bagi konsumen penegak hukum dituntut 

bersikap progres dan tidak kaku dalam menyikapi prinsip tersebut.  

Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang memenuhi rasa 

keadilan masyarakat dan telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti hakim 

dalam memutus suatu perkara dalam kasus yang sama. Yurisprudensi menjadi 

salah satu sumber hukum, selain undang-undang, traktat, kebiasaan, dan 

doktrin. Yurisprudensi disebabkan karena kekosongan hukum sehingga 

menuntut seorang hakim melakukan penemuan hukum dalam memutus suatu 

perkara. Oleh karena itu, yurisprudensi akan ditinggalkan bila peraturan 

perundang-undangan telah mengatur terkait kekosongan hukum itu. 

 
Proses pengajuan gugatan sengketa konsumen ke Pengadilan Negeri 

oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional mengalami kesulitan yang 

menghambat upaya perlindungan konsumen. Majelis hakim selalu  

menjatuhkan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) terhadap tergugat dan 

mengabulkan eksepsi dari tergugat/pelaku usaha kemudian menyatakan 

tergugat adalah pihak yang tidak berhak atau berkepantingan untuk mengajukan 

gugatan karena bertentangan dengan asas sebgaimana disebutkan 

Selain pertimbangan asas poin d’interet, point d’action Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri pun berdalih bahwa dalam menangani sidang terkait legal 

standing membutuhkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang 

mengatur terkait proses persidangan semcam itu atau paling tidak telah ada 
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yurisprudensi tetapnya67. 

 
Kondisi semacam ini sangat tidak menjunjung tinggi kepastian hukum 

karena ketentuan mengenai kewenangan legal standing Organisasi non-

pemerintah secara eksplisit telah dirumuskan dalam ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan  baik itu Undang-undang Tentang Perlindungan 

Konsumen  maupun Peraturan Pemerintah  tentang Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat. Majelis Hakim perlu melakukan terobosan 

hukum untuk melihat kondisi objektif dari kehendak peraturan Perundang-

undangan secara empirik maupun normatif. 

 
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia pernah 

mempermasalahkan kebijakan oleh Majelis Hakim namun Majelis Hakim tetap 

pada pendirian dan menyarankan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 

Indonesia untuk mempermasalahkan hal ini ke Mahkamah Agung. Meskipun 

semua gugatan penggugat selalu di eksepsi dan diakhiri putusan Niet 

Ontvankelijke Verklaard,  advokasi ini telah mendapat sedikit hasil, karena  

dalam beberapa sengketa yang objek jaminannya dikuasai tergugat/pelaku 

usaha (surat tanah, surat rumah, kedaraan roda dua, mobil, dan lain-lain) masih 

bersatus quo. Penggugat/pelaku usaha tidak dapat menikmati atau melelang 

objek jaminan sehingga tergugat/konsumen memiliki cukup waktu untuk 

                                                           
67 Wawancara dengan Nanang Nelson (Ketua LPKNI). Tanggal 01 September 2015 
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melunasi prestasinya. 

2. Pengawasan dan Pelatihan Penggunaan Produk Barang atau Penggunaan 
Jasa  

 
Upaya ini dimaksudkan untuk mengawasi pelaku suaha dalam 

memasarkan barang/jasa kepada konsumen, sehingga konsumen terlindungi 

dari mengonsumsi paruduk barnag/jasa yang tidak layak. Selain itu juga 

dilakukan pelatihan atau simulasi penggunaan produk barang/jasa yang dapat 

mencelakai konsumen secara fisik. 
 

a. Standarisasi Warung Makan 
 

Standarisasi warung adalah budaya bersaing secara sehat antara 

warung yang pada gilirannya akan menguntungkan konsumen baik dari 

sisi harga, rasa dan pelayanan.68 Dalam mejalankan program ini LPKNI 

hanya mengambil tiga warung makan mengingat kendala finansial dan 

sumberdaya manusia. Latar belakang diadakannya program ini mengingat 

opini yang berkembang dimasyarakat berkaitan dengan keluhan setelah 

menyantap makanan di warung dikarenakan rasa dan harganya yang tidak 

seimbang, apalagi konsumen yang menjadi korban mark up harga oleh 

pemilik warung yang menjadikan konsumen jera dan tidak akan kembali 

kewarung tersebut. Penyebabnya adalah karena warung tersebut tidak 

                                                           
68 Data Primer, Dokumen LPKNI Kota Malang. 2015  
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memasang daftar harga makanan atau membuat daftar menu yang 

mencantumkan harga. 

 
Kegiatan standarisasi warung ini dimaksudkan untuk melindungi 

konsumen dari praktek curang pemilik warung dan juga dimaksudkan agar 

warung semakin laris dengan menejemn terbukanya, mencantumkan harga 

makanan dan minuman, disamping itu standarisasi warung juga menjamin 

konsumen terhindar dari produk makanan yang tidak bersih, suci, halal dan 

terhindar pula dari makanan yang menggunakan bahan tambahan pangan 

yang dilarang oleh undang-undang. Adapun warung yang telah diberikan 

standarisasi oleh LPKNI Kota Malang diantaranya: 

Tabel. 4  
Program Standarisasi Bersih Dan Sehat 2015 

 
 Nama Warung Alamat Warung 

No.   
   

1. Omah Iwak Jl.   Dawuh,   Tegalgondo,   Kec. 
  Karangploso 
   

2. Wakul  Warung Jl. Danau Sentani Raya E3 F23 
 Kuliner  

3. Warung Jl. Raya Jun Rejo. Kota Batu 
 Samanea  
Sumber: Dokumen LPKN. 2015 

 
Dalam memberikan standar kepada pelaku usaha/warung LPKNI 

Kota Malang memberikan beberapa poin sebagai barometer untuk 

memberikan penilaian, diatarnya: 
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1. Tempat Parkir aman dan nyaman bagi pengunjung/konsumen  

 
2. Tata krama/etika Pelayanan Pramuniaga dalam melayani 

Konsumen  
 

3. Kualitas bahan baku makanan (bersih, suci, halal, dan tidak 

menggunakan bahan kimia berbahaya)  
 

4. Kebersihan dapur dan perlengkapan dapur  
 

5. Tata ruang warung dan fasilitas warung  
 

6. Daftar Menu yang wajib mencantumkan harga  
 

7. Keseimbangan rasa dan harga  
 

8. Kebersihan Kamar Mandi/Toilet  
 

9. Fasiitas meliputi (Tempat Cuci Tangan, Daftar Menu, Papan Nama 

Warung)  
 

Program  ini  sangat  jelas  menunjukan  upaya  untuk  melindungi 

masyarakat  konsumen  dari  pangan  yang  tidak memenuhi standar dan 

persyaratan kesehatan.  

Sasaran program keamanan pangan ini adalah: 
 

1. Menghindari masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi 

kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan   dan 

kesadaran produsen/warung terhadap mutu dan keamanan pangan; 

2. Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain dicerminkan oleh 

adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pangan;  
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3. Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 
b. Pelatihan/Simulasi Penggunaan Liquified Petroreum Gas (LPG)  

 
Kebijakan pengalihan Liquified Petroreum Gas (LPG) sebagai 

bahan bakar rumahtangga untuk menggantikan minyak tanah dinilai tepat 

dalam memangkas anggaran negara jika dibandingkan dengan bakar fosil 

(minyak tanah), selain itu dalam penggunaannya LPG juga dinilai lebih 

efektif dan efisien. Terlepas dari kelebihan yang dimiliki tersebut pada 

kenyataannya LPG juga dapat beresiko fatal jika penggunaannya tidak 

sesuai standar yang telah ditentukan. Sebut saja beberapa kecelakaan yang 

telah kita ketahui bersama melalalui berita di media elektronik maupun 

media cetak yang mana penyebab kecelakaan tersebut adalah penggunaan 

produk yang tidak sesuai standar. 

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) sebagai 

lembaga independen yang diamanahkan Undang-undang untuk melindungi 

kepentingan konsumen berinisyatif untuk ikut andil dalam memberikan 

perlindungan terhadap konsumen pengguna LPG69. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Pendopo Wedia Graha Kabupaten Ngawi, Senin 28 januari 

                                                           
69 Data Primer, Dokumen LPKN. 2015 
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2013. Acara yang digelar merupakan hasil kerjasama antara LPKNI Kota 

Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten 

Ngawi, Pertamina dan PT. Multi Lestari (Distributor regulator dan selang 

SNI yang ditunjuk pemerintah). Acara yang dibuka oleh Bupati Ngawi, Ir 

Budi Sulistyono, ditunjukan kepada tokoh masyarakat, perangkat 

kecamatan dan Kepala Desa seluruh Kabupaten Ngawi. Dalam sosialisai 

tersebut Nanang Nelson (Presiden LPKN) ditinjuk sebagai narasumber, 

Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Ngawi, Bambang Lestari dan 

Ppejabat Pertamina Jawa Timur. 

 
Adapun pelatihan ini dilakukan dengan cara simulasi, yang mana 

difasilitasi oleh pihak Pertamina dengan memberikan peragaan bagaimana 

cara yang baik dan benar menggunakan LPG, mulai dari tahap mimilih 

aksesoris, memasangnya dan juga mimilih tempat yang terbuka untuk 

menaruh tabung Gas agar terhindar dari ledakan apabila terjadi kebocoran 

pada pipa atau mulut tabung gas. Dalam kegiatan ini LPKNI juga 

menyarankan agar sebaiknya konsumen pengguna konpor LPG untuk 

memakai aksesoris yang berstandar Nasional Insdonesia (SNI), 

sebagaimana yang telah di sarankan pemerintah untuk menghindari hal 

yang tidak dinginkan. Ketua LPKNI, Nanang Nelson, juga menjelaskan 

bahwa program ini bertujuan untuk menindak lanjuti UU No.8 Tahun 1999 
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tentang Perlidungan Konsumen, maka program sosialisasi akan diteruskan 

ke seluruh tingkat Kecamatan se-Kabupaten Ngawi70.  

Selain itu tujuan spesifik dari kegiatan diatas adalah untuk 

memberikan pemahaman kepada konsumen terkait tatacara penggunaan 

konpor gas yang baik dan benar dan menggunakan aksesoris kompor yang 

sesuai dengan standar. Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 

untuk menghindari konsumen dari akibat buruk penggunaan LPG yang 

tidak sesuai standar, melatih konsumen untuk taat dan patuh terhadap 

ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah (menggunakan akseoris yang 

ber-SNI), dan memsosialisasikan keberadaan LPKNI kepada masyarakat 

sekitar. 

3. Sosialisasi dan Koordinasi  

 
Sosialisasi merupakan kegiatan yang sifatnya memberikan informasi 

edukatif sekaligus wacana terkait dengan upaya perlindungan terhadap 

konsumen. Selain itu, secara spesifik kegiatan-kegiatan sosialisasi ini juga 

bertujuan untuk mempublikasikan dan memberikan pemahaman terkait 

regulasi-regulasi yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan 

Perlindungan Konsumen. Adapun koordinasi yang dimaksudkan adalah 

                                                           
70 Wawancara dengan Nanang Nelson (Ketua LPKN). Tanggal 01 September 2015 
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menjalin hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun 

wasata mengenai hal yang berhubungan dengan upaya perlindungan 

konsumen. 

 
a. Sosialisasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dalam Bentuk Seminar dan Dialog Interaktif.  

 
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Komando Daerah Militer 

(Kodam V Brawijaya) Kota Malang pada tanggal, 12 Fabruari 201371, 

dengan tema “Perlindungan konsumen dan peranannya dalam pendidikan”. 

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen 

Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang yang bekeraja sama dengan 

Kodam V Brawijaya Malang. Kegiatan sosialisasi ini mendapat respon 

baik dari masyarakat maupun para pihak yang terlibat langsung maupun 

tidak langsung dalam upaya perlindungan konsumen. Adapun peserta yang 

oleh LKPN memang sengaja diundang untuk menghadiri kegiatan yaitu 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini diwakili Titik Mujianti 

(sekretaris BPSK), unsur Konsumen dan Pelaku Usaha dari perwakilan 

BPSK dan juga Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang. Selain peserta 

undangan di atas ada pula peserta lainnya yang juga ikut menghadiri 

kegiatan ini, diataranya akademisi (mahasiswa maupun dosen), Yayasan 

                                                           
71 Data Primer, Dokumen LPKNI Kota Malang. 2015 
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Lembaga Konsumen Malang, pelaku usaha dari beberapa perusahaan 

finance di Kota Malang, pelaku usaha dari beberapa Bank diataranya Bank 

BRI, BNI, Mandri (konsultan hukumnnya) dan juga masyarakat yang 

tergabung dalam aliansi konsumen semalang raya (kebanyakan adalah 

pengguna jasa perbankan, finance, kooperasi ). Dalam proses pelaksanaan 

sosialisasi ini Nanang Nilson diposisikan sebagai Narasumber I dan Moch. 

Ansory, sebagai Narasumber II, mengingat sosialisasi UUPK ini dikemas 

dalam bentuk seminar. 

 
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan agar para pihak yang 

hadir benar-benar memahami dan menjiwai nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pasal per Pasal UUPK sebagai refleksi atas keadilan, kemanfatan, 

dan kepastian hukum. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk 

memasifkan informasi mengenai eksistensi LPKNI dan juga sebgawai 

wadah mempertegas Tugas Pokok dan Fungsi agar semua pihak dapat 

memahami dan menerima kehadiran LPKNI senagai mana yang 

diamanahkan UUPK. 

 
b. Mengadakan Seminar Perlindungan Konsumen 

 
Kegiatan ini dilaksanakan di Mercure Hotel Mirama Surabaya 

pada tanggal April 2015, dalam pelaksanaan kegiatan ini LPKNI bekerja 

sama Pengadilan Tinggi Surabaya dan Suara Konsumen Kota Surabaya 
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yang merupakan sala satu portal berita yang banyak mumuat isu-isu 

perlindungan konsumen.72 Seminar ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub tema, 

sesi pertama yaitu “Sosialisasi Undang-undang Perlindugan Konsumen” 

yang difasilitasi oleh James Butar Butar (Hakim Tinggi PT Surabaya), sub 

tema yang kedua yaitu “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi 

Para Pihak dalam UUPK, UU Perbankan dan UU Fidusia” yang difasilitasi 

oleh AKBP Yurizal (Polda Jawa Timur) dan sub tema yang ketiga yaitu 

“Cara membuat Gugatan Perdata” yang difasilitasi oleh Nanang Nelson 

(Presiden LPKNI). 

 
Kegiatan ini kurang lebih menghadirkan peserta sebanyak 100 

oranag yang mana merupakan gabungan peserta undangan dan bukan 

undangan. Kehadiran dua institusi negara yakni, Pengadilan Tinggi 

Surabaya dan Kepolisian Daerah Surabaya dinilai membawa angin segar 

upaya perlindungan konsumen, mengingat dua institusi di atas merupaka 

bagian dari penegakan hukum. Selain kehadiran dua lembaga diatas tutrut 

hadir beberapa peserta mulai dari Perwakilan LPKSM se-jawa dan bali, 

konsultan hukum Lembaga Pembiayaan se-jawa timur , konsultan hukum 

Bank swasta dan Bank negeri se-jawa timur dan ada beberapa konsumen 
                                                           

72 Data Primer, Dokumen LPKNI Kota Malang. 2015 
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pengguna jasa Bank dan Lembaga Pembiayaan di beberapa daerah dijawa 

timur. 

 
Sasaran dari kegiatan ini adalah Seminar Perlindungan Konsumen: 

 
1. Memeberikan pemahaman kepada peserta mengenai hal –hal yang 

terdapat dalam pasal per pasal UUPK, terutama mengenai hak-hak dan 

kewajiban konsumen kepada pelaku usaha dan kewajiban dan hak 

pelaku usaha kepada konsumen.  

 
2. Mempertegas kedudukan para pihak (konsumen dan pelaku usaha) 

dalam UUPK, UU Jaminan Fidusia dan UU Perbankan, beserta hak dan 

tanggung jawab masing-masing.  
 

3. Peserta (khususnya LPKSM atau yang bergerak dibidang perlindungan 

konsumen) dapat mengerti dan memahami mengenai tata cara membuat 

gugatan yang efektif.  

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Perlindungan Konsumen oleh 
Lembaga Perlindungan Knsumen Nasional Indonesia (LPKNI).  

 
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dalam mewujudkan 

upaya perlindungan konsumen telah melakukakan beberapa advokasi baik 

prefentif maupun kuratif (non-litigasi maupun litigasi). Advokasi tersebut dalam 

prakteknya ada yang berjalan maksimal dan ada yang tidak maksimal. Tidak 

maksimal atau evektif upaya perlindungan konsumen tersebut relatif terjadi pada 



106 

 

advokasi represif yang disebabkan beberapa faktor, mulai dari tidak koperatifnya 

penegak hukum (hakim), inkonsistensi penerapan Peraturan Perundang-undangan, 

dan keengganan konsumen untuk menuntut haknya. Meskipun begitu, dalam 

beberapa hal ada pula faktor-faktor yang turut mendukung upaya perlindungan 

konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.  

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum akan berjalan evektif jika 

elemen-elemen hukum dapat berfungsi dengan baik, yaitu penegak hukum, 

peraturan, mayarakat, sarana hukum dan factor kebudayaan yang  mana diyakni 

sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam 

pergaulan hidup73. Berikut ini akan diuraikan secara konkrit masalah-masalah 

yang mendukung dan menghambat upaya-upaya tersebut. 

1. Faktor Penghambat  

1) Faktor Peraturan  

Menyandang status legal standing yang memungkinkan Lembaga 

Perlindungan Konsumen Nasional dapat mengadvokasi konsumen ke 

Pengadilan terhambat dengan tidak diaturnya prosedur hukum beracara, baik 

dalam Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) maupun Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagimana halnya prosedur beracara 

                                                           
73 Soerjono soekanto.2008. Factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta. PT. 

Raja Grafindo Persada. Hal 8 
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class actions. 

Prinsip tiada gugatan tanpa ada kepentingan atau poin d’interet, point 

d’action (telah menjadi yurisprudensi tetap) juga turut menghambat advokasi 

hak konsumen ke Pengadilan, pada hal prinsip ini sudah tidak sesuai 

kebutuhan masyarakat bahkan merugikan hak konsumen untuk menuntut 

keadilan. 

2) Faktor Penegak Hukum 

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Majelis Hakim terhadap 

gugatan yang dilayangkan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 

menunjukan minimnya perhatian terhadap hak-hak konsumen. Selain itu 

pertimbangan yang dipergunakan hakim tidak tepat sasaran dan tidak 

menjunjung tinggi kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Dalam hal 

ketiadaan prosedur beracara legal standing maupun pengakuan prinsip “tiada 

gugatan tanpa ada kepentingan” dapat saja diabaikan hakim atau 

dimungkinkan melakukan flesibilitas jika memang hal tersebut tidak lagi 

sesuai dengan perkembangan masyarakat.  

Pada tahun 2000 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesai (YLKI) 

dan beberapa yayasan lainnya menggugat Stasiun Televisi swasta yang 

dinilai melanggar jam tayang iklan rokok sebagaimana dimuat dalam 
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Undang-undang Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Hakim 

kemudian mengabulkan sebagian gugatan YLKI dengan menyatakan bahwa 

Penggugat dapat mangajukan legal standing walaupun belum terdaftar74. Hal 

ini menunjukan fleksibilitas hakim dalam memenuhi espektasi konsumen 

dan juga mempertegas pengakuan legal standing Organisasi Non-

pemerintah. 

Selain kendala tidak progresnya Hakim, Mahkamah Agung yang 

mana adalah membawahi badan peradilan umum juga dinilai lamban dalam 

merumuskan permasalahan gugatan legal standing. Sebagaimana Surat 

Edaran Mahkama Agung (SEMA) yang mengatur prosedur beracara class 

actions, maka Mahkamah Agung pun dituntut untuk mengeluarkan SEMA 

tentang prosedur beracara legal standing agar menjadi pedoman hakim 

dalam melayani gugatan legal standing oleh majelis hakim.. 

3) Faktor Masyarakat/Konsumen 

Selain faktor peraturan dan penegak hukum, faktor masyarakat dalam 

hal ini kepercayaan konsumen untuk menuntut haknya melalui Lembaga 

Perlindungan Konsumen Nasional (LPKNI) relatif minim, kalau pun telah 

mengadu ada sebagian konsumen yang kemudian menghentikan 

                                                           
74 Susanti Adi Nugroho Op.cit Hal 310 
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pengaduannya sehingga LPKNI tidak dapat melanjutkan advokasinya ke 

Pengadilan. Penyebabnya berfariasi mulai dari mahalnya biaya perkara, 

lamanya waktu penyelesaian perkara, tidak kooperatifnya 

konsumen/pengadu dengan LPKNI dan penyebab lainnya. 

4) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum.  

Faktor sarana prasarana pada kenyataannya turut menghambat upaya 

perlindungan konsumen oleh LPKNI Kota Malang. Dapat diketahui dari 

minimnya sumber daya manusia yang hanya terdiri dari 9 orang (personil 

LPKNI), sampai pada minimnya anggaran operasinil (finasial) yang 

berakibat terhambatnya beberapa kegiatan LPKNI, khususnya advokasi 

Non-litigasi. Situasi ini secara tidak langsung menghambat kinerja LPKNI 

sehingga harus memungut biaya dari perkara yang diadukan oleh konsumen.  

2. Faktor Pendukung  

Telah peneliti sampaikan diatas faktor-faktor yang menghambat upaya 

advoaksi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota 

Malang. Untuk itu, berikut akan peneliti sampaikan beberapa faktor yang 

mendukung upaya advoakasi LPKNI Kota Mlg, diataranya:  

1) Faktor Peraturan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional telah bersataus sebagai 

Organisasi Non-Pemerintah yang terdaftar sehingga bersatsus legal standing 
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dan secara yuridis mempermudah Lembaga Perlindungan Konsumen 

Nasional dalam menjalankan beberapa advokasi (lihat Pasal 46 Ayat 1 Huruf 

c). Hal ini dibuktikan dengan dimilikinya Tanda Daftar Lembaga 

Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor: 519/1175/35.311/2009. 

Oleh Pemerintah Kota Malang dan telah berstatus badan hukum (perseroan) 

dengan Nomor: AHU-04158.40.20.2014. 

Sebagai badan hukum/rechtspersoon (persroan), Lembaga 

Perlindungan Konsumen Indonesia secara yuridis memiliki legitima standing 

in judicio atau secara hukum memiliki hak dan kualitas sebagai penggugat. 

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007. Mahkamah Agung 

RI. 2009. Hal 53, disebutkan dalam Huruf e bahwa “yang dapat bertindak 

sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/ Pemohon di Pengadilan adalah 

Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum", atau atas 

kepentingan Badan Hukum tersebut dalam hal ini Lembaga Perlindungan 

Konsumen Nasional. 

2) Faktor Masyarakat/Konsumen 

Kesadaran konsumen untuk menuntut hak-haknya terhadap pelaku 

usaha melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional menunjukan 
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bahwa eksistensi LPKNI masih dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu, 

keterbukaan informasi konsumen seputar kerugiannya kepada LPKNI turut 

memudahkan berjalannya proses advokasi, mulai dari tahap aduan sampai 

pada proses megugat di Pengadilan.  


